
ตร.เตือนภัยกัญชาพันลํา

NGOแนะปกปองเยาวชน

ปวยโควิดรักษาฟรีเหมือนเดิม

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ทดลองสวมแวนตานิรภัย ที่ใชสําหรับครอบแวนสายตา เพ� อ

ลดการกดทับของแวนตากับศีรษะผู ใช ระหวางเปนประธานในพิธีเปดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ 34   

ที่ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 30 มิ.ย.
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สอบผาน-ไมผาน?

             
|

ไทยโพสต • “บ๊ิกตู” น่ิงไมตอบ “ธรรมนัส”  

ขูลมรัฐบาลเวทีซักฟอก “ประวิตร” ยัน

ไมมีอะไร “สุชาติ” มั่นใจเสียงพรรครวมรัฐ               

บาล เช� อบารมี “ลุงปอม” ทางการเมือง

เหนือทุกคน ขูใครทําการเมืองเอาสะใจไร

อุดมการณระวังถูกลงโทษเลือกตั้งครั้งหนา 

“วิษณุ” บอกใครสงสัยวาระ 8 ป นายกฯ 

ย� นศาลไดเลย ชี้ ส.ส. ถารอรัฐบาลอยูครบ

เทอมอาจยายพรรคไมทัน “ผูกอง” จับกลุม

คุย ส.ส.กลุม 16 หลังหองประชุมสภา “พีระ

วิทย” ระบุหารือแนวทางอภิปราย แยมรอ

ฟงผลเร็วๆ นี้ “พท.” โวหลักฐานแน�น เชือด 

“ประยุทธ” ลมเหลวบริหารงาน ศก. เกรงใจ

นายทุนทําประชาชนเดือดรอน ชี้ รมต.บาง

คนอาจตองไปสูตอในศาล 

ที่ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิม

แพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 30 มิ.ย. ภายหลัง

เปดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

แหงชาติ ครั้งที่ 34 (Thailand Safe@

Work 2022) พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ปฏิเสธ

ตอบคําถามกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา ในฐานะหัวหนาพรรคเศรษฐกิจ

ไทย (ศท.) ประกาศจะลมรัฐบาลในการอภิ 

ปรายไมไววางใจ ยกเวน พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โดย

นายกฯ ไมไดตอบคําถาม และเดินไปขึ้นรถ

กลับทําเนียบรัฐบาลทันที

สวนที่ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร 

กลาวถึงกรณีมีช� อถูกอภิปรายไมไววางใจวา 

ตนไมตองเก็งขอสอบ ตอบไดทุกขอเพราะ

พูดแตเร� องจริง ไมมีอะไร เร� องที่เขาพูดมา

ถาไมจริงก็บอกวาไมจริง อันไหนเร� องจริงก็

บอกวาจริง 

ถามถึงทาทีของ ร.อ.ธรรมนัส พล.อ. 

ประวิตรกลาววา ตองไปถาม ร.อ.ธรรมนัส 

เขาคิดอยางไร ตนจะไปทราบไดอยางไร  ถาม

วาทาทีของ ร.อ.ธรรมนัสจะทําใหนายกฯ 

หวาดระแวงหรือไม พล.อ.ประวิตรกลาววา 

ไมมีหรอก เม� อซักวาทําไม ร.อ.ธรรมนัส

รัก พล.อ.ประวิตร แตไมรัก พล.อ.ประยุทธ 

พล.อ.ประวิตรกลาววา จะไปทราบไดอยางไร 

ตองไปถามเขา ซักอีกวาพรรครวมรัฐบาล

ยังมั่นใจในบารมี 

เชียงใหม • “สุพัฒนพงษ” เรงเจรจา       

โรงกลั่น ดึงกําไรหนุนราคาพลังงาน ลั่นชัด                                                           

เจนสัปดาหนี้ แลวแตความสมัครใจ แตยัง

ไมสรุปหลายแนวทาง ปตท.ประเมินราคา                                                               

เฉล่ียนํ้ามันดิบดูไบปน้ีแตะ 103-104 เหรียญ                                                                   

สหรัฐ/บารเรล สูงสุดเปนประวัติการณ ดีเดย  

1 ก.ค. แอลพีจีขยับไปที่ 393 บาท

เม� อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นาย   

สุพัฒนพงษ พันธมีเชาว รองนายกรัฐมน 

ตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน   

เปดเผยวา เบื้องตนการขอความรวมมือ

โรงกลั่นนํากําไรสวนเกินเขามาชวยอุดหนุน

ราคาพลังงาน น�าจะมีความชัดเจนภายใน

สัปดาหนี้ โดยยังไมมีการเสนอตัวเงินชวย

เหลือเขามา ตองรอผลการเจรจาของคณะ

ทํางานกับโรงกลั่นวาจะเปนรูปแบบใด และ

ยังไมทราบวาจําเปนตองออกกฎระเบียบรอง 

รับหรือไม อาจไมจําเปนตองเปนการนําเงิน

สงเขากองทุน แตเปนความสมัครใจของโรง

กลั่น ภายในกรอบเวลาชวยเหลือ 3 เดือน

“ความชวยเหลือจากโรงกลั่นจะเปน

แนวทางบริจาคเพื่อช่วยเหลือประชาชน

กลุมเปราะบางหรือไม ยังไมทราบ ขณะนี้มี

หลายแนวทาง อยาเพิ่งไปบังคับผูประกอบ

การ ใหผูประกอบการโรงกลั่นไดมีเวลาคิด

เอง หากผูประกอบการโรงกลั่นตางชาติใน                                                       

ไทยสมัครใจใหความชวยเหลือ ราคาพลัง 

งานในชวงวิกฤตประเทศไทยน�าจะเปนตัว 

อยางที่ดี”

รมว.พลังงานกลาววา กรณีที่หลาย

ฝายมีขอกังวลตอสถานะการเงินของกอง

ทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะติดลบถึง 2 แสนลาน

บาทภายในสิ้นป 2565 นั้น เปนเร� องการ

บริหารสภาพคลองของกองทุนและรัฐบาล 

โดยรัฐยังยืนยันอุดหนุนราคาดีเซล

ไทยโพสต • เลยเถิด “กัญชาเสรี” พันลํา

กันกลางถนนขาวสาร ตร.หว่ันเกิดภัยคุกคาม 

อาชญากรรมเพิ่มในอนาคต แนะโซนนิ่ง

จําหน�าย ยอมรับ จนท.สับสนปมลักลอบ

นําเขา แตลั่นล็อตใหญก็ตองจัดการ ดาน 

ภท.วอนผูคาอยาโจงคร่ึม  หว่ันสงผลนโยบาย

ใหญสะดุด ประกาศเรงดัน กม.เขาสภาสิ้น

เดือนนี้ คาดบังคับใช ส.ค. รัฐบาล-เอ็นจีโอ

หวงผลกระทบเยาวชน

เม� อวันที่ 30 มิ.ย. นายธนกร วังบุญ                                                      

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  

เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลา 

โหม หวงใยกรณีที่มีการขายกัญชาอยางเปด

เผยในหลายๆ พื้นที่ หวั่นกระทบตอภาพ                                                      

ลักษณการทองเที่ยว และการเขาถึงกัญชา

ของวัยรุน โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน สั่ง

การใหเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของเรงลงพื้น

ที่ตรวจสอบพรอมกับใหคําแนะนําผูขายให

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง และคํานึง

ถึงความเหมาะสมตามบริบทของประเทศ 

ไทยดวย ซึ่งการจําหน�ายตองขออนุญาตให

ถูกตองตามขั้นตอน การใชเพ� อสันทนาการ

มีความผิดตามกฎหมาย ตองถูกดําเนินคดี

อยางเครงครัด 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ                                                       

มนตรี กลาวถึงความไมชัดเจน

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.6 พันราย ดับ 

14 ราย ศบค.รับยอดปอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น 

แตยังอยูในเกณฑรับได ไมปรับมาตรการสู

สายพันธุใหม “สธ.-สปสช.” ประสานเสียง

ปด 1 ก.ค.ลอยแพผูปวยโควิด ยันรักษาฟรี

ตามสิทธิ ปวยสีแดงเขา รพ.ได  แจงแคปรับ

ระบบหลังบาน 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 30   มิถุนา 

ยน เวลา 12.30 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค 

ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร                                                       

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 2,695 ราย เปนการติดเชื้อใน

ประเทศ 2,695 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 2,690 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 5 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

1,779 ราย อยูระหวางรักษา 23,931 ราย 

อาการหนัก 684 ราย ใสทอชวยหายใจ 292 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 14 ราย เปนชาย 7 

ราย หญิง 7 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 11 ราย มีโรคเรื้อรัง 3 ราย มียอด

ผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,522,915 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 4,468,336 ราย ยอดผูเสีย

ชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 30,648 

ราย  

พญ.อภิสมัยกลาววา สถานการณ

ปจจุบันมีการติดเช้ือมากข้ึน แตตัวเลขท่ี ศบค.

ใหความสําคัญคือผูติดเชื้อปอดอักเสบ ที่

วันนี้สูงถึง 684 ราย ซึ่งสูงจาก 2 สัปดาห

กอน และมีทิศทางสูงขึ้น แตยังถือวายังอยู

ในคาดการณตามมาตรการผอนคลาย

เกียกกาย • “โรม” ฉะรัฐบาลทรราช-

ใจแคบ สลายชุมนุมที่ดินแดง ของใจใช

พ.ร.ก.ฉุกเฉินเลนงานม็อบ ทั้งที่ โควิดเปน

โรคประจําถิ่นแลว ทําไมไมใช พ.ร.บ.โรค

ติดตอฯ ดาน “บิ๊กชาง” โตแคควบคุมการ

ชุมนุม เหตุมีการใชความรุนแรง ยันจัดการ

ทุกกลุมเทาเทียม ขณะที่ “กลุม 3 นิ้ว” รอง 

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ ตรวจสอบศาลอาญา

ไมใหประกันตัว 2 สาวทะลุแกส

ที่รัฐสภา วันที่ 30 มิถุนายน ในการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย 

โพธิ์สุ รองประธานสภาผูแทนราษฎร คน

ที่สอง ทําหนาที่ประธานการประชุม นาย

รังสิมันต โรม ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาว

ไกล ตั้งกระทูถามสดดวยวาจาเร� องการยัง                       

คงประกาศใชพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.

2548 ถาม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แต พล.อ. 

ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม ไดรับมอบ

หมายใหมาชี้แจงแทน

นายรังสิมันตกลาววา อยากขอขอมูล

วาตั้งแตมีการชุมนุมทางการเมือง มีครั้ง

ใดเปนสาเหตุทําใหเกิดการแพรระบาดของ  

โควิด-19 และเม� อโควิดเปนโรคประจําถิ่น

แลว ทําไมไมใช พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ.2558 

แตยังคงใช พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หาก พ.ร.บ.โรค

ติดตอฯ ไมเพียงพอ ทําไมไมแกไขใหเทาทัน

รับมือกับสถานการณเฉพาะหนาได และ

เม� อใดจะยุติใชประกาศสถานการณฉุกเฉิน

เพ� อใชกฎหมายปกติเสียที หรือตองการจะ                                                

ใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินตราบช่ัวฟาดินสลายกับกลุม  

เห็นตาง กดทับการแสดงออกของประชาชน 

อีกทั้งทําไมกลุมอ� น โดยเฉพาะ

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  3  ค่ํา  เดือน  8  ปขาล
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อิสรภาพแหงความคิด

จี้เลิกพรก.ฉุกเฉิน

ย� นกมธ.สอบศาล

ไมใหประกัน‘3น้ิว’
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พิษ ‘โควิด’ 

ทํา ศก.ไทยโตอืด

บุกรวบเจาพอคางาชาง

ระดับโลก

อินโดฯ เสนอ

สงสารยูเครนถึงปูติน

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

เรงเจรจา‘โรงกล่ัน’

ราคาน้ํามันดิบพุง

พปชร.เช� อบารมีเหนือทุกคน 

ธรรมนัสจับเขาคุยพรรคเล็ก

ม่ันใจ‘ลุงปอม’คุมอยู
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2 ในประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

“เราไม่ได้ทำางานการเมืองเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรา

ไม่ได้ทำางานการเมืองเพื่อเอาความสะใจ ถ้าใครทำาการเมือง

เพื่อเอาสะใจ ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง บทลงโทษก็จะ

เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป”.

ต้องช่วยลดค่าครองชีพ

ญหาเรื่องค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบัน ที่

ประชาชนกำาลังเดือดร้อนจากปัญหาของแพง ค่า

ครองชีพสูง น้ำามันแพง กำาลังเป็นปัญหาใหญ่ที่

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต้องเร่งเข้ามาช่วย

แก้ ไข ด้วยการหามาตรการต่างๆ มาบรรเทาความเดือด

ร้อนประชาชน อย่างมีข่าวว่า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

คลัง ให้สัมภาษณ์ ไว้เมื่อกลางสัปดาห์ว่า กระทรวงการคลัง

และสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างการหารือการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

2565 ในส่วนของงบกลาง เพื่อนำามาใช้ในมาตรการเยียวยา

แบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วน

จะเป็นมาตรการใดนั้น ต้องรอการหารือให้ ได้ข้อยุติก่อน 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีมาตรการ

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างแน่นอน 

โดยมาตรการที่จะนำามาใช้แบ่งเบาช่วยเหลือค่าครองชีพ

ประชาชนนั้น จะมีทั้งมาตรการเก่าและมาตรการใหม่ ซึ่ง

มาตรการเก่าก็ได้ขยายระยะเวลามาตรการออกไปแล้ว เช่น 

การตรึงราคาก๊าซเอ็นจีวีสำาหรับรถยนต์ และก๊าซหุงต้ม 

เป็นต้น ส่วนการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำามัน

ดีเซลนั้นยังมีเวลาพิจารณา เนื่องจากจะสิ้นสุดอายุมาตรการ

วันที่ 20 ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม การเข้าไปช่วยเหลือผู้ ได้รับ

ผลกระทบจากราคาน้ำามัน จะเน้นเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เพราะ

งบประมาณมีจำากัด ขณะที่งบกลางก็มีเหลือไม่มาก 

ด้าน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ ติดตามนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน

เกี่ยวกับราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยสั่งการให้ปลัดกระทรวง

พาณิชย์กำาชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าทั้ง

ราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่ง ขายปลีก และให้พาณิชย์

จังหวัดทุกจังหวัดติดตามราคาและภาวะสินค้าอุปโภคบริโภค

ทุกชนิดอย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความ

เข้าใจและขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มี

การฉวยโอกาสขึ้นราคาเข้าข่ายค้ากำาไรเกินควร รวมถึงไม่ให้

มีการกักตุนสินค้าหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการดูแลราคาสินค้าและบริการระดับ

จังหวัด กับสำานักงานพาณิชย์จังหวัด เข้าตรวจสอบและดำาเนิน

การตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้รายงานผลการปฏิบัติ

การให้ทราบทุกวันต่อไป

ส่วน นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวง

พาณิชย์ ระบุว่า จากข้อสั่งการของ รมว.พาณิชย์นั้น เพื่อ

ให้การดำาเนินการในการติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง

ใกล้ชิด การกำากับดูแลการปิดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจน และ

ห้ามจำาหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย

ราคาสินค้าและบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด

ประสิทธิภาพ จึงสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำาเนินการ ดังนี้ 1.จัด

ชุดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคา ภาวะการจำาหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำาทุกวัน พร้อมสร้าง

ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและ

บริการ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบการ

จำาหน่ายและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกิน

สมควร โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ และปรากฏ

ตามสื่อ หรือมีเรื่องร้องเรียน ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่

ต้องให้ความสำาคัญ 2.รายงานผลการดำาเนินการติดตาม ตรวจ

สอบ หรือผลการดำาเนินคดี (ถ้ามี) กรณีมีข้อร้องเรียน

ก็เป็นเรื่องดีที่ภาครัฐจะพยายามตรึงราคาสินค้าและ

หามาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

ประชาชน ที่ควรต้องเร่งทำาและต้องทำาต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้

ประชาชนเดือดร้อนมากจนแบกรับภาระไม่ไหว. 

ปั

ชวนโลกเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสปฏิรูประบบการ

ศึกษา  

สิ่งสำาคัญที่อยากให้มองคือ วิกฤตที่เกิดขึ้นกลายเป็นโอกาสที่

จะได้ปฏิรูปเปลี่ยนผ่านระบบการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ โค

วิด-19 ทำาให้ตระหนักว่าการศึกษาสำาคัญอย่างไร และมองเห็นว่าการ

ศึกษาของแต่ละชาติมีปัญหาอยู่ตรงไหน ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความตื่น

ตัวนี้หายไป และใช้ความพยายามให้มากขึ้นในการผลักดันการศึกษา

ที่มีคุณภาพ

ปัญหาที่น่ากลัวหลังยุคโควิดคือคนยากจนจะเพิ่มจำานวนมาก

ขึ้น ดังนั้นการปฏิรูประบบการศึกษาจึงต้องคำานึงปัจจัยดังกล่าว โดย

แนวทางปฏิบัติไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึง

การศึกษาเท่านั้น แต่ยังต้องคำานึงถึงทักษะทางอารมณ์ สังคม ช่องว่าง

ความเหลื่อมล้ำา และผลกระทบระยะยาวที่ต้องเฝ้าระวังและติดตาม

เผย 3 กุญแจหลักเพื่อแก้ปัญหา

ทั้งนี้ กุญแจหลักของการวางแนวทางแก้ปัญหาตามความเห็น

ของสเตฟาเนีย ประกอบด้วยคำา 3 คำาด้วยกัน คือ 1) Recovery การ

ฟื้นฟูผลกระทบจากความเสียหายของไวรัสโควิด-19 2) Resilience คือ

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต และ 3) Change การปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิด และวิธีการ

ในการแก้ไขปัญหา

นอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สเตฟาเนียกล่าวถึงคือ โอกาส

ในการจัดการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำาทางดิจิทัล เพื่อการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตที่เสมอภาคกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเสมอ

ภาคทางด้านการศึกษา จึงอยากให้มองว่าห้วงเวลานี้คือการเปลี่ยน

ผ่าน (Transform) และจังหวะของการลงมือทำาเพื่อยกระดับพัฒนา

ในส่วนภูมิภาคอาเซียน นับได้ว่าค่อนข้างรับมือกับปัญหาด้าน

การศึกษาได้ดีระดับหนึ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดที่ต้องจัดการก็คือ 

โอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศที่ไม่เท่ากัน ซึ่ง

รัฐบาลยังจำาเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการ

เข้าถึงให้มากขึ้น

“กสศ.เป็นหนึ่งในจุดแข็งของอาเซียน 

และเป็นตัวอย่างการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ให้

นานาประเทศได้เรียนรู้”

กระนั้นอาเซียนก็มีจุดแข็งที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ การที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้

ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในแง่ของการ

ยกระดับการเข้าถึงการศึกษาถ้วนหน้าเพื่อความเสมอภาค และการ

พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ (inclusive, equity and quality)

ส่วนประเด็นด้านการศึกษาในอาเซียนที่อยากให้เน้นย้ำาคือ 

การปรับหลักสูตรที่หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกมาก

ขึ้น ขณะที่ในการฟื้นฟูการศึกษาจากโควิด-19 อยากเน้นว่าอย่าปิด

โรงเรียน เพราะสิ่งสำาคัญของการศึกษาคือการที่ครูและนักเรียนได้

อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ขณะเดียวกันการเปิดโรงเรียนก็ต้องคำานึงถึงการ

สวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยอย่าง

เคร่งครัด และการศึกษานับต่อจากนี้จะเป็นไปภายใต้สภาพแวดล้อม

ใหม่ๆ ที่ต้องมีการเตรียมตัววางแผนให้ดี

จุดแข็งของประเทศไทย คือการที่มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ที่เข้มแข็ง และให้ความสำาคัญกับการศึกษาอย่างจริงจัง มีองค์กร

อย่าง กสศ.คอยทำาหน้าที่อำานวยการศึกษาให้เข้าถึงเด็กทุกคน ซึ่ง    

สเตฟาเนียเชื่อว่า กสศ.และประเทศไทยจะเป็นหน่ึงตัวอย่างของความ

สำาเร็จในเรื่องการดำาเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางด้านการ

ศึกษาให้นานาประเทศได้เรียนรู้ต่อไป

สิ่งสำาคัญที่ลืมไม่ได้คือ การยกระดับการศึกษาภายใต้เป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องทำาให้คนทุกคนเข้าถึงการศึกษาคุณภาพ

อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ต่อข้อซักถามที่ว่า อะไรคือกุญแจสำาคัญในเวลานี้ สเตฟาเนีย

ตอบว่า กุญแจของการจัดการปัญหาด้านการศึกษาในขณะนี้ คือ

การนำาหลักการที่วางไว้ทั้งหลายมาลงมือทำา และเดินหน้าทุ่มเทความ

พยายามให้ต่อเนื่อง ไม่ลดละหรือผ่อนแรงเด็ดขาด

ให้ความสำาคัญกับ ‘คน’ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้มาก เพราะว่า

คนเหล่านี้เองที่จะเป็นกำาลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป

ในอนาคต

หลังยุคโควิด ‘คนเจนเนอเรชั่นหนึ่งที่จะหายไปทั้งรุ่น’ 

ถ้ารัฐบาลไม่เร่งลงทุนในด้านการศึกษาอย่างจริงจัง

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลก 

ซึ่งทำาให้รัฐบาลนานาประเทศต้องจัดการอย่างเร่งด่วน สเตฟาเนีย

กล่าวว่า รัฐบาลไม่ควรละเลยเรื่องการศึกษา โดยต้องให้น้ำาหนักด้าน

การศึกษาเท่าเทียมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน

แน่นอนว่าการทำาให้คนอยู่ดีกินดี พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค

ข้ันพ้ืนฐานเป็นส่ิงท่ีควรทำา แต่ในฐานะตัวแทนของยูเนสโก จุดยืนท่ียูเนส

โกพูดมาตลอดคือ การวางสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ

การพัฒนาการศึกษา เพราะเศรษฐกิจทำาให้สังคมขับเคลื่อนต่อไปได้ แต่

การศึกษาคือการวางรากฐานท่ีจะสร้างความม่ันคงย่ังยืนต่อไปในอนาคต 

ดังน้ันหากว่ารัฐบาลไม่เร่งลงทุนในด้านการศึกษาอย่างจริงจัง จะมี ‘คน’ 

คุณภาพรุ่นต่อไปมาพัฒนาอนาคตของประเทศได้อย่างไร และส่ิงท่ีจะ

สูญเสียไปก็คือ ‘คนเจนเนอเรช่ันหน่ึงท่ีจะหายไปท้ังรุ่น’

ทั้งนี้ ไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจไม่สำาคัญ แต่อยากให้รัฐบาลให้

ความสำาคัญกับการศึกษา เหมือนกับที่ให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจ 

เพราะแม้ผลลัพธ์ของการศึกษาคุณภาพและเสมอภาคอาจไม่เห็นผล

ในทันที แต่อย่างไรก็ถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวที่ยั่งยืนและคุ้ม

ค่า. 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

www.eef.or.th/

ลังได้รับชัยชนะในการเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(ผู้ว่าฯ กทม.) เมื่อ 22 พ.ค.2565 แบบแลนด์สไลด์ของจริง 

1.3 ล้านคะแนน จนเกิดเป็นกระแสฟีเวอร์จนถึงปัจจุบัน 

สำาหรับ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์-ผู้ว่าฯ กทม.” และต่อมา คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อ 31 พ.ค. จาก

นั้น 1 มิ.ย. ชัชชาติเดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสา

ชิงช้า เพื่อเข้ารับตำาแหน่งและเริ่มต้นทำางานวันแรกในฐานะผู้ว่าฯ 

เมืองหลวง  

เท่ากับว่า ขณะนี้ ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม.มาแล้ว 1 เดือนเต็ม 

ท่ามกลางการจับตาจากสังคม ไม่ใช่แค่คน กทม.ว่า ผู้ว่าฯ กทม.ที่ได้

คะแนนเสียงเยอะสุดเท่าที่เคยมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.กันมา ตัวชัช

ชาติจะสามารถทำางานพิสูจน์คำาพูดตามสโลแกนช่วงหาเสียง “ทำางาน 

ทำางาน ทำางาน” ได้หรือไม่ 

ซึ่งต่อจากนั้นไม่นาน ชัชชาติได้เริ่มออกลูกแอ็กชัน มีการ

วางแผนและลงมือปฏิบัติการจริงในการแก้ปัญหาเรื้อรังของ กทม.

ต่างๆ อาทิ น้ำาท่วม การจราจรติดขัด ปัญหาด้านมลพิษ ซึ่ง “ชัชชาติ” 

บอกว่า การลงไปทำางานเร็วก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเร็ว และที่สำาคัญ

คือการทำางานทุกอย่างต้องปราศจากการทุจริตโดยเด็ดขาด 

ส่วนเร่ืองการตัดสินใจของชัชชาติในประเด็นเชิงนโยบายหรือ

โครงการใหญ่ๆ ในความรับผิดชอบของ กทม.ท่ีถูกจับตามองก็มีไม่น้อย 

แต่เรื่องสำาคัญสุดตอนน้ีคงไม่พ้นกรณีการต่ออายุสัมปทานรถไฟฟ้าสาย 

สีเขียว ของกลุ่มบริษัทบีทีเอสออกไปอีก 30 ปี ซ่ึงหลังเข้ารับตำาแหน่ง

ได้แค่ 2 วัน “ชัชชาติ” ได้เรียกประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร กทม.และ

ตัวแทนบริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด (เคที) เพื่อขอดูรายละเอียดของ

สัมปทานการจ้างเดินรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว พร้อมกำาหนดกรอบการ

ทำางานเพื่อหาข้อสรุปการแก้ปัญหาสัมปทานและภาระหน้ีของ กทม. โดย

ขอเวลาในการศึกษาเรื่องน้ีภายในเวลา 1 เดือน

และต่อมาก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญกับกรุงเทพ

ธนาคม คือที่ประชุมบริษัทมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง คณะกรรมการชุด

ใหม่ 7 คน แทนคณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่ลาออกยกคณะ เพื่อ

เปิดทางให้ชัชชาติเข้ามาจัดทัพในบริษัทใหม่ โดยมี ธงทอง จันทรางศุ 

อดีตอาจารย์จุฬาฯ ที่คุ้นเคยกับชัชชาติดีอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยชัชชาติเป็น

อาจารย์และทีมผู้บริหารอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน

กรรมการบริหารกรุงเทพธนาคม 

ส่วนที่ว่าสุดท้ายแล้ว กรุงเทพธนาคมและ กทม.จะมีท่าทีเรื่อง

นี้อย่างไร คาดกันว่าภายในเดือน ก.ค.นี้ เรื่องนี้อาจมีข้อสรุปบาง

อย่างออกมา หากไม่มีการซื้อเวลาออกไป 

และอีกฉากความน่าตื่นเต้นที่หลายคนจับตามองก็คือ การที่ชัช

ชาติ อดีต รมว.คมนาคม ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูก พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา สมัยเป็น ผบ.ทบ. ทำารัฐประหารกลางสโมรสร 

กองทัพบก เมื่อ 22 พ.ค.2557 ท่ีวันดังกล่าวชัชชาติก็เข้าไปร่วมเจรจาหา

ทางออกทางการเมืองในนามตัวแทนคณะรัฐบาลด้วย จนสุดท้ายเมื่อ

เจรจากันไม่ได้ พลเอกประยุทธ์เลยประกาศยึดอำานาจและให้ทหารเข้า

มาคุมตัวชัชชาติออกจากสโมสรกองทัพบก ที่ก็เท่ากับ ชัชชาติ กับ พล

เอกประยุทธ์ ก็มีความหลังต่อกันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 

โดยชัชชาติได้เข้าทำาเนียบรัฐบาลเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี เมื่อ

วันที่ 17 มิ.ย. เพื่อนำาเสนอในที่ประชุม ศบค.ถึงเรื่องการถอดหน้ากาก

อนามัยในพื้นที่ โล่งแจ้ง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ที่ลดลง ซึ่งชัชชาติยอมรับว่า “ตื่นเต้น ไม่ได้เข้าทำาเนียบฯ มา

ตั้ง 7-8 ปีแล้ว” 

ท่ามกลางความสนใจของประชาชนว่า เมื่อพลเอกประยุทธ์

กับชัชชาติที่มีปูมหลังไม่ดีต่อกัน ยามเมื่อมาเจอกันจะมีเหตุการณ์

สถานการณ์ตึงเครียดหรือมีการแย่งซีนอะไรที่น่าตื่นเต้นหรือไม่ แต่ทุก

อย่างในวันนั้นกลับสวนทาง เพราะการพบกันของทั้ง 2 คน ที่ต่างก็

เป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้บริหารบ้านเมืองด้วยกันทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างมีวุฒิภาวะ

ของตัวเองดีพอ ที่จะไม่แสดงออกอะไรต่อกัน แถมบรรยากาศ ท่าที

ต่างๆ ของทั้ง 2 ฝ่าย ภาพก็ออกมาเชิงบวก เช่น พล.อ.ประยุทธ์ สวม

บทเป็นไกด์พาชัชชาติชมจุดต่างๆ ภายในทำาเนียบรัฐบาล มีการจับมือ

ถ่ายภาพร่วมกัน กลายเป็นภาพแห่งความชื่นมื่นไป 

รอบ 1 เดือนที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้เห็นก็คือ จะพบว่า

ภารกิจและการทำางานของชัชชาติถูกถ่ายทอด มีข่าวออกมาทุกวัน 

บางวันก็มีข่าวออกมาตลอดตั้งแต่เช้ายันค่ำา เรียกได้ว่าขยับอะไรก็

ตกอยู่ในความสนใจ เป็นข่าวทุกซีน ผนวกกับชัชชาติและทีมงาน

เชี่ยวชาญและให้ความสำาคัญกับเรื่องการสื่อสารสร้างภาพลักษณ์ทาง

โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว มันเลยเข้าทางชัชชาติในการสร้างอิมเมจ ภาพ

ลักษณ์ให้กับตัวเอง 

โดยเอาเนื้องานที่ทำาแต่ละวันเข้ามาสนับสนุนให้คน กทม.ได้

เห็นว่า มีการเคลื่อนไหวทำางานตลอด 7 วัน ไม่มีวันหยุด รวมถึงลงไป

ร่วมกิจกรรมกับคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มรักสุขภาพ กับการวิ่งออกกำาลัง

กาย แต่จริงๆ ก็ทำามาตลอดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.

ด้วยซ้ำา หรือ กลุ่ม LGBTQ+ ที่ไปร่วมในกิจกรรมที่ถนนสีลม, กลุ่มวัย

รุ่น คนรุ่นใหม่ ก็ไม่พลาดกับกิจกรรมหลายอย่างที่ชัชชาติไปร่วมแจม 

ด้วยตลอด เช่น ดนตรีในสวน เป็นต้น 

ขณะเดียวกันในพื้นที่ กทม. หากเกิดเหตุด่วน-เหตุสำาคัญอะไร

ที่ ไหน ข่าวจะถูกนำาเสนอในโทนว่า ชัชชาติลุยเสมอ ไม่ว่าจะดึกดื่น 

หรือยากลำาบากแค่ไหน เช่น ไฟไหม้-น้ำาท่วม ลงไปลุยหน้างานให้เห็น

กันตลอด ผ่านการไลฟ์สด ส่วนที่ว่าชัชชาติไปแล้วจะได้เนื้องานจริงๆ 

หรือไม่ เป็นเรื่องที่คน กทม.ต้องติดตามและพิจารณากันต่อไป

แต่ก็ต้องยอมรับกันว่า เรื่องการวางแผนสร้างภาพลักษณ์ของ

ชัชชาติและทีมงานถือว่าสอบผ่าน ให้คะแนนระดับเอบวกได้แบบไม่

ต้องลังเลใจ แต่สำาหรับงานส่วนอื่นๆ คน กทม.คงบอกว่า ขอเวลาดู

การทำางานอีกสักระยะ ถึงจะบอกได้ว่า สอบผ่านหรือไม่ผ่าน เพราะ 1 

เดือนยังอาจเร็วเกินไป อย่างน้อยคงขอสัก 3 เดือน 

ขณะที่ ในภาพใหญ่ที่หลายคนจับจ้องกันก็คือ การผลักดัน

นโยบายที่ชัชชาติเคยหาเสียงไว้ 216 ข้อ ที่ชัชชาติบอกว่ามีหลาย

นโยบายที่สามารถทำาได้เลยโดยไม่ต้องใช้งบประมาณ แต่ทุกคนก็ยังตั้ง

ข้อสงสัยว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี พ.ศ.2566 ที่มี

ยอดงบ 79,000,000,000 ล้านบาท ของ กทม.เอาไปทำาอะไรบ้าง คำา

ตอบคือ สามารถจำาแนกตามประเภทงบ ได้ดังนี้ 

งบบุคลากร 17,568,399,310 บาท (คิดเป็น 22.24%) งบดำาเนิน

การ 17,701,722,793 บาท (คิดเป็น 22.41%) งบลงทุน 10,383,088,891 

บาท (คิดเป็น 13.14%) งบเงินอุดหนุน 5,272,268,680 บาท (คิดเป็น 

6.67%) งบรายจ่ายอื่น 13,703,787,726 บาท (คิดเป็น 17.35%) และ

งบกลาง 14,370,732,600 บาท (คิดเป็น 18.19%) ซึ่งทาง กทม.ได้

ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

ต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ของกรุงเทพมหานคร ผ่านทาง ส.ก.ในเขตพื้นที่ โดยชัชชาติจะนำาเข้าสู่

วาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 6 ก.ค.นี้ 

ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการทำางานอย่างเปิดเผย เพื่อให้

กระบวนการตัดสินใจต่างๆ มีความโปร่งใส ที่ก็ต้องยอมรับว่าถูกใจคน 

กทม.ไม่ใช่น้อย  

ส่วนเรื่องการออกประกาศ หรือคำาสั่งต่างๆ ในหน้างานความรับ

ผิดชอบ การเป็นผู้ว่าฯ กทม.ของชัชชาติ แม้จะออกมาหลายเรื่อง แต่

เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนที่สุดคือ การเซ็นประกาศพื้นที่ชุมนุมสาธารณะ

ทั้ง 7 ในพื้นที่ของ กทม.เพื่อทดลองใช้ 1 เดือน โดยเริ่มเมื่อ 24 มิ.ย.ที่

ผ่านมา โดยต่อจากนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าพื้นที่ในกรุงเทพฯ จะมีตรง

ไหนประกาศเป็นพื้นที่ชุมนุมสาธารณะอีกหรือไม่ และการนำาร่องเปิด

พื้นที่ชุมนุมสาธารณะดังกล่าว สุดท้ายแล้วจะได้ผลในทางปฏิบัติหรือ

ไม่ 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการรีวิวการทำางานและกิจกรรม

ต่างๆ ของชัชชาติในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยแม้ 1 เดือนอาจจะสั้น

เกินไปที่จะประเมินว่าชัชชาติทำางานเข้าเป้า สอบผ่านหรือไม่ 

แต่ว่ากันตามสภาพ หากถามใจ คน กทม.เชื่อได้ว่า คน กทม.

มีคำาตอบในใจแล้ว. 

1 เดือน ‘ชัชชาติ’ คน กทม.ว่าไง  

สอบผ่าน-ไม่ผ่าน?

UNESCO ชี้หากรัฐบาลไม่เร่งลงทุนฟื้นฟูการศึกษาและการพัฒนา

คนในปี 2022 นี้ ประเทศจะสูญเสียคนรุ่นนี้ ไปทั้งเจเนอเรชั่น

หมายเหตุ : สเตฟาเนีย จีอันนินี ผู้ช่วยผู้อำานวยการใหญ่ด้านการศึกษา แห่งองค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง

สหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้สัมภาษณ์พิเศษนอกรอบ ระหว่างเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ครั้งที่ 2 กับคณะผู้สื่อข่าวไทย โดยกล่าวถึงเทรนด์การศึกษาของโลกหลังวิกฤตยุคโควิด-19 ว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น 

เป็นปัญหาใหม่ที่ทั่วโลกเผชิญหน้าพร้อมกัน แต่ก็มีแนวทางการรับมือที่ต่างกันออกไป รวมถึงนโยบายทิศทางด้านการศึกษา

ห
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3บทความ-ในประเทศ

ยู่กับการเมืองท้องถิ่นมานาน นั่งเป็นอดีตนายก

เทศมนตรีเทพสถิต จ.ชัยภูมิ อยู่หลายสมัย ทำางาน

ผูกพันกับพื้นที่จนผูกใจชาวบ้านไว้อยู่หมัด

ถึงวันขยับขึ้นมาเล่นการเมืองระดับชาติเมื่อปี 2562 

แม้จะลงแข่งขันในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ที่เหนื่อยหนัก

เพราะต้องสู้กับพรรคเพื่อไทย เจ้าของสัมปทานหัวใจคน

อีสาน แต่ “สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์” ยังฝ่ากระแสอีสานเแอน

ตี้ทหารเข้าวินเป็น ส.ส.ชัยภูมิ

สมัยแรกมาได้

นั่นเพราะผลงานสมัย

เป็นนายกเล็กสะสมไว้เยอะ 

ชาวบ้านในอำาเภอซับใหญ่ 

อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ อำาเภอ

เทพสถิต และอำาเภอภักดี

ชุมพล เขารู้กันดี

เคยมีการพูดกันว่า หาก

ตอนนั้น “สัมฤทธิ์” ลงสมัคร

พรรคเพื่อไทยคงวิ่งเข้าป้าย

แบบม้วนเดียวจบ ไม่ต้อง

ออกแรงขนาดนี้ แต่เจ้าตัว

เลือกพรรคพลังประชารัฐด้วยเหตุผลที่นักการเมืองหลาย

ต่อหลายคนรู้กันดี

ผ่านมาวันนี้กว่า 3 ปี ปลายเทอมรัฐบาล ตอนนั่ง

เก้าอี้นายกเทศมนตรีเป็นอย่างไร ตอนเป็น ส.ส.เป็นอย่าง

นั้น “สัมฤทธิ์” ยังเป็นคนเดิมไม่เปลี่ยน “ติดดิน-เข้าถึง

ง่าย-จริงจัง”

ทุกข์ชาวบ้านเล็กๆ น้อยๆ ไม่เคยมองข้าม หนี้สิน ถูก

โกง สากกะเบือยันเรือรบ “สัมฤทธิ์” เปิดสำานักงานรับเรื่อง 

เร่งเครื่องแก้ให้หมด

ถนนสี่เลนในพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องขอมาหลายปี กี่ปีๆ 

ก็ไม่ได้สักที มาสมหวังเอาในยุคนี้ที่มี “ส.ส.สัมฤทธิ์” เป็น 

“เสี่ยดัน”

ขณะที่งานสภา ถือเป็น ส.ส.ที่พูดเรื่องปัญหาเกษตรกร

มากเป็นเบอร์ต้นๆ ทั้งเรื่องอ้อย เรื่องมันสำาปะหลัง มีกระทู้

กันแทบจะทุกสัปดาห์ เอาปัญหามาพูดตลอด จนถูกเรียก 

“มิสเตอร์เกษตร”

แล้วไม่ได้พูดแบบฉาบฉวย แต่เป็นพวกกัดไม่ปล่อย 

หากยื่นเรื่องไปแล้วไม่คืบ “สัมฤทธิ์” ติดตามจริงจัง สำาเร็จ

มานักต่อนัก โดยเฉพาะเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อย 

ที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน ซึ่งดันจนถึงฝั่ง แล้วยังช่วยลด PM 

2.5 ไม่ต้องเผาอ้อยให้เกิดมลพิษทางอากาศอีก

คนชมกันเยอะ นอกจากเป็นพวกน้ำาดีแล้วยังมีผลงาน 

ครั้งหน้าลงพรรคไหนรับประกัน 1 เก้าอี้ชัยภูมิมีแน่.

ฌ.เฌอ

มิสเตอร์เกษตร

อ

‘พท.’โวยโยนเผือกร้อนใส่‘ชัชชาติ’

‘ทุกข์ชาวบ้าน-ทุกข์ธรรมนัส’

สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์

ม่เป็นการ “ออกตัวแรง” และเร็วเกินไปหน่อยหรือครับ 

ท่านผู้กองธรรมนัส? 

 ก็เข้าใจละ ว่า “ไฟแค้น” ยังสุมทรวง 

ที่ถูกนายกฯ ปลดจากตำาแหน่งรัฐมนตรี เมื่อกันยา.๖๔

แต่มันก็มีเหตุผลมิใช่หรือ?

ย้อนกลับไปปีที่แล้ว สมมุติตอนนั้น ผู้กองเป็นนายกฯ พล

เอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรี แล้วรัฐมนตรีกลับ “คิดคดทรยศ”

สมคบ “คนนอกพรรค”

“วางแผน” โหวตคว่ำานายกฯ ที่ชื่อธรรมนัส

ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจปีนั้น แต่เผอิญ “แผนแตก” 

เกม “คว่ำานายกฯ” จึงไม่สำาเร็จ

แบบนี้แล้ว นายกฯ ธรรมนัส ยังจะเอารัฐมนตรีคิดคดที่ชื่อ

ประยุทธ์ไว้อีกหรือ?

ฉันใด มันก็ฉันนั้น.....

ขึ้นชื่อว่า “ลูกผู้ชาย” กล้าทำา ต้องกล้ารับ

ฉะนั้น การอภิปรายอีกครั้งเดือนกรกฎา.ที่จะถึง ผู้กองน่า

จะ “เก็บอาการ” ไว้บ้าง 

การที่ยังไม่ได้ฟังคำาอภิปรายอันเป็นข้อกล่าวหา และยังไม่รู้

ว่าผู้ถูกอภิปรายเขาจะแก้ข้อกล่าวหาได้หรือไม่ แต่ผู้กองประกาศ

ล่วงหน้าไปก่อนทันที ว่า

“โหวตให้ลุงป้อมคนเดียว”

การโหวตให้ทั้งที่เขายังไม่ได้พูด และตัวก็ไม่ได้ฟังอะไรเลย 

การทำาอย่างนั้น มันก็ทำาได้

แต่ฝากให้ผู้กองคิดไว้ประโยคหนึ่งว่า “เวลาคุณไม่พูด 

ตำาแหน่งหัวหน้าพรรค ดูคุณเป็นนักการเมืองที่มีราคา พลันเมื่อ

คุณพูด ราคานั้นหมดไปทันที”

เพราะผู้กองเป็นทั้ง ส.ส. เป็นทั้งหัวหน้าพรรค แต่ไม่เข้าใจ

และเข้าไม่ถึงหัวใจประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเลย

คนเขาจะว่าเป็น “กาฝากประชาธิปไตย”

เพราะผู้กองทำาให้การ “ถ่วงดุล-ตรวจสอบ” ระบบรัฐสภา 

กลายเป็น “สภาปาหี่”

อภิปรายเป็นเพียงพิธีกรรมพรางตาเพื่อ “ต่อรอง” ทางผล

ประโยชน์ “ต่างตอบแทน” กันเท่านั้น

 โดยอาศัยระบบรัฐสภาเป็นตรารับรองพฤติกรรมโจรา

ประชาธิปไตย!

ที่ผู้กองให้สัมภาษณ์ไปว่า.........

“ได้ตัดสินใจไปแล้ว และสมาชิกพรรคก็ตามผมเอง แต่

ไม่ใช่ตามเพราะคำาสั่ง แต่ตามเพราะเหตุผลที่เห็นหลักฐานหลาย

อย่างในการทุจริตของรัฐบาล 

ถ้าหากพรรคเศรษฐกิจไทยยังไปสนับสนุนรัฐมนตรีที่

จริง..ว่าใช่ รัฐบาลทุจริต โดยไม่รอ “ฟังความให้ครบถ้วน” คือคำา

ชี้แจงจากรัฐบาลในสภาก่อน

แบบนั้น มัน “เสียฟอร์ม” ธรรมนัสนะ!

นึกย้อนสิ ตอนผู้กองเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาล ผู้กอง “เสียผู้-

เสียคน” ด้วยข้อกล่าวหา “ติดคุก-ค้ายา” ที่ออสเตรเลีย

ผู้กองก็แก้ข้อกล่าวหาฝ่ายค้านในสภา ท่านผู้ทรงเกียรติเขา

ฟังความทั้ง ๒ ด้านแล้ว เขาก็โหวตให้ผู้กองเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยเสียง

ข้างมาก

ยิ่งตอนนี้ ผู้กองตกกระป๋อง ไปส้องเสพอยู่กับฝ่ายค้าน-เพื่อไทย

ที่เคยอภิปรายสับท่าน ยิ่งบริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นพันเท่า

เพราะฝ่ายค้าน-เพื่อไทย เชื่อสนิทแล้ว.....

ไม่กระแนะ-กระแหนท่านว่า “แป้ง” อีกเลย ตั้งแต่มารวม

พวกกัน

“ไก่เห็นตีนงู-งูเห็นนมไก่” ไม่เฉพาะในหมู่นักการเมืองเท่านั้น

หรอก ชาวบ้านผู้ติดตามการเมืองเขาก็เห็น 

เพียงแต่ เห็นแล้ว เขาพูดกันตามใต้ถุนบ้าน ตามร้านกาแฟ  

มันไม่ดัง เหมือนพูดในสภา จ้อหน้าไมค์ หรือจ่ายตังค์ “จ้าง

สัมภาษณ์” ชงหวาน-ตอบหวาน ตามรายการโทรทัศน์บางช่องเท่านั้น

ฉะนั้น แค้นนี้ต้องชำาระกับนายกฯ จะชำาระแบบไหนก็เรื่อง

ของท่าน แต่การให้สัมภาษณ์แบบ “องุ่นเปรี้ยว” ตั้งแต่ก่อนใส่ปาก

เคี้ยว นั้น

แทนที่ชาวบ้านจะเออออ เขาจะร้อง..อ๋อ เพราะแค้นเขาจึง

สมคบกัน อย่างนั้นใช่มั้ย?

ยิ่งตีขลุมล่วงหน้า นายกฯ หรือรัฐมนตรีคนไหน ได้คะแนน

วางใจถึงเกณฑ์ก็จริง แต่อ่อนกล้วย ควรลาออกไป โดยยกประชาชน

บังหน้าว่า

“...........ถามว่าประชาชนมีความสุขหรือไม่ ประชาชนเดือด

ร้อนหรือไม่ ธุรกิจระดับตั้งแต่ฐานรากจนถึงระดับกลางมีความ

สุขหรือไม่ ข้าวยากหมากแพงหรือไม่ 

ชาวบ้านบ่นทั้งเมือง แก๊สถังละ ๔๐๐ บาท ผมเองไปหา

เสียง แล้วเจอทุกหลังคาเรือน มีควันไฟหมด เขาหันไปใช้เตาอั้งโล่ 

เพราะมีความจำาเป็นเนื่องจากค่าครองชีพสูง 

ไม่ใช่ทำาตามนโยบายรัฐบาล บ้านเมืองลำาบาก อาหารการ

กินแพง ซบเซา ไม่มีผู้จับจ่าย

รัฐมนตรีอาจมองว่าทำาผลงานสำาเร็จ ทำาโน่น ทำานี่ ทำา

เยอะแยะ แต่ผลของการกระทำาของพวกคุณ ประชาชนเขาได้

ประโยชน์อะไรบ้าง เขาเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า 

ดังนั้น อย่านั่งในห้องแอร์ 

แล้วมโนเองว่าบริหารบ้านเมืองสำาเร็จ ทำาอะไรเยอะแยะ 

มันไม่ใช่ มันต้องดูว่าผลของการกระทำาเกิดประโยชน์กับชาติบ้าน

เมือง และประชาชนหรือไม่ 

ผมไม่ต้องการมานั่งด่าใคร แต่มันเป็นเสียงที่ประชาชน

สะท้อนออกมาให้ ส.ส.ตั้งกระทู้ถามในสภาหน่อย”

นั่น......

มันไม่เป็น “นามธรรมดรามา” ไปหน่อยหรือครับ ท่านผู้

กอง?

เรื่องเตาถ่านน่ะ บางพวกทำาเป็นผู้ดีตีนแดง-ตะแคงตีน

เดินมากไป อู๊ยยย...ฉันพวกหัวใหม่ รู้จักแต่ไฟฟ้ากับแก๊สเท่านั้น

ที่ใช้หุงต้ม

ชาวบ้านตีนดำา แต่มีหัวสมอง เขารู้จักประยุกต์ใช้ “เตา

ถ่าน” กันทั้งบ้าน-ทั้งเมือง มาตั้งนาน

เพราะบางอย่าง ใช้เตาถ่านประหยัดกว่า ตรงประโยชน์กว่า 

ส่วนไฟฟ้า-แก๊ส มันก็เหมาะกับบางสถานที่-บางอย่าง

ฉะนั้น การหยิบเรื่องเตาถ่านมาเบิ้ลเรื่องน้ำามันแพง-ก๊าซ

แพง ผมว่ามันน่าสมเพช ยิ่งตามบ้านนอก ระดับชาวบ้าน เขาก็

ใช้เตาถ่าน เตาฟืนกันแทบทั้งนั้น

จะว่าไป บ้านผมเผอิญปลูกมาร่วม ๔๐ ปี ราคาตอนนั้นนิดๆ 

หน่อยๆ ไม่ถึง ๓,๐๐๐ ล้านบาท

 ก็ยังมีเตาถ่านให้แมวหลังบ้านปีนรั้วเข้ามาขี้ใส่อยู่เลย!

ผู้กองไปหาเสียงทางเหนือ ที่ลำาปาง จะมาบอกว่าคนทาง

เหนือลำาบากยากจนได้ไง ผมไม่เชื่อหรอก

เพราะทักษิณเคยบอก.....

“เป็นนายกฯ ๓ ปี คนจนจะหมดไปจากแผ่นดิน”

และตอนผู้กองเป็นรัฐมนตรี ก็ยังเห็นคนสุขสบายกันทุก

หย่อมหญ้าอยู่เลย

แค่ไม่ได้เป็น “ไม่ถึงปี”

จะจนกันไว ขนาดควันไฟจับทุกหลังคาเชียวหรือ?

เกี่ยวข้องกับการทุจริตเหล่านี้ สมัยหน้าประชาชนเขาไม่เลือกเรา

หรอก 

เสียงสะท้อนจากประชาชนที่ไปหาเสียงจังหวัดลำาปาง เขารับ

ไม่ได้จากพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีหลาย

คน”

ผู้กองพูดฟังดูสวย ที่ตัวเองโหวตคว่ำาและลูกพรรคก็จะโหวต

คว่ำาตามนั้น ด้วยเหตุผลว่า

“เห็นหลักฐานการทุจริตของรัฐบาล”! 

ความจริง รัฐบาลนี้ก็เข้าปีที่ ๔ ตั้งแต่ปีแรก ผู้กองก็เป็น

รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลมาตลอด มาถูกปลดเดือนกันยา.๖๔ นี่เอง

ถ้าจำาไม่ผิด ตอนอยู่พลังประชารัฐก็เป็นถึงระดับเลขาฯ พรรค

ซึ่งเป็นพรรคแกนนำารัฐบาล มาถูกขับออกจากพรรคเมื่อ มกรา.๖๕ 

เรียกว่ายังหมาดๆ

นั้นคือบทสรุปว่า ถ้ารัฐบาลมีการทุจริต คงไม่เพิ่งทุจริตกัน

ตอนนี้หรอก มันก็ต้องทุจริตมาตั้งแต่สมัยผู้กองยังเป็นรัฐมนตรีร่วม 

ครม.โน่นแล้ว

แต่ทำาไมเพิ่งมาเห็นหลักฐาน “รัฐบาลทุจริต” เอาตอนเป็น

พรรคสะเทินน้ำา-สะเทินบก ตอนนี้เล่า?

 คือจะฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ใช่ จะฝ่ายค้านก็ไม่เชิง เป็น “ฝ่ายแค้น” 

นายกฯ โดยเฉพาะ ว่างั้นเถอะ!

แต่ก็เอาเถอะ สมมุติ เพิ่งมีทุจริตในรัฐบาลตอนผู้กองออกไป

แล้ว และฝ่ายค้านแพลมให้ดูเป็นหนังตัวอย่าง ก่อนจะฉายเต็มเรื่อง

ตอนอภิปรายเดือนกรกฎา.

ผู้กองไม่ใช่คนโง่นะ.........

ถ้าโง่ จะไม่เป็นแมว ๙ ชีวิต ผงาดขึ้นเป็นประมุขพรรคมี 

ส.ส.ในคอนโทรลทั้งในพรรคและนอกพรรค ๓๐-๔๐ คนหรอก

ด้วยเหตุนั้น แค่เห็นหนังตัวอย่างฝ่ายค้าน จะทึกทักทันทีว่า

ไ

ภาระหน้ีจำานวนมาก เราจึงต้อง

เอาเข้าสู่สภา กทม. เพื่อให้ช่วย

ตัดสินใจ” นายชัชชาติกล่าว

ผู้ว่าฯ กทม.ระบุว่า ส่วน

ข้อเสนอขอให้เก็บค่าโดยสาร

รถไฟฟ้าในเพดานไม่เกิน 59 บาท

น้ัน ยืนยันว่าแนวคิดการเก็บค่า

โดยสารเพดานไม่เกิน 59 บาท 

เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะส้ัน

ในส่วนขยายท่ี 2 เท่าน้ัน ส่วนข้อ

เสนอของสภาองค์กรของผู้บริโภค

ท่ีให้เก็บค่าโดยสารเพดานไม่เกิน 

44 บาท เป็นไปได้ยาก เพราะแค่ใน

ส่วนไข่แดงเก็บ 44 บาทก็ขาดทุน

แล้ว นอกจากน้ีแนวคิดต๋ัวร่วม 

อย่าเข้าใจผิดว่าจะเป็นวิธีแก้ไข

ปัญหาราคารถไฟฟ้าได้ เพราะต๋ัว

ร่วมเป็นเพียงการอำานวยความ

สะดวกในการชำาระเงิน แต่ไม่ได้

เปล่ียนโครงสร้างราคา ปัจจุบันมี

การใช้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพียง

ใช้บัตรเครดิตก็สามารถใช้บริการ

ได้ทุกท่ี

ด้านนายโสภณกล่าวว่า ใน

ฐานะท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เรา

อยากทำางานร่วมกับผู้ว่าฯ กทม. 

คือมาเอกซเรย์ปัญหาและกฎ

ระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาและ

อุปสรรคในการดำาเนินงานใน 

กทม. โดยทาง กมธ.จะต้ังอนุ

กรรมาธิการข้ึนมาศึกษาและแก้

ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยทางผู้

ว่าฯ กทม.จะส่งคนมาร่วมเป็นอนุ

กรรมาธิการด้วย

ขณะท่ีผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า 

การทำางานของ กทม.ต้องประสาน

กับหลายหน่วยงาน รวมท้ังรัฐบาล

ด้วย เพราะหลายอย่างไม่ได้อยู่

ในอำานาจของเรา กฎหมายต่างๆ 

บางคร้ังอาจจะต้องมีการปรับแก้

เพื่อให้กฎหมายทันสมัย สามารถ

ตอบโจทย์คน กทม.ได้ จึงถือ

เป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ี กมธ.เชิญ

มา เพราะสุดท้ายแล้วประชาชน

จะได้ประโยชน์ และการต้ังอนุ

กรรมาธิการเพื่อท่ีจะได้เห็นปัญหา

และแก้ปัญหาได้เลย ส่วนเรื่อง

ปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสี

เขียว ในสัปดาห์หน้าน่าจะมีความ

คืบหน้า โดยตนจะพบนายธงทอง 

จันทรางศุ ประธานบริษัท กรุงเทพ

ธนาคม จำากัด (เคที) ในวันท่ี 2 ก.ค.

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ 

ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าว

ถึงกรณีปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว

ของ กทม.ว่า ถ้าเป็นรัฐบาลสุภาพ

บุรุษ รัฐบาลไม่ควรโยนเผือกร้อน

ให้ผู้ว่าฯ กทม.ไปแก้ไขปัญหาเพียง

คนเดียว แถมยังไปใช้องคาพยพ

ของพรรคการเมืองไปบูลล่ีผู้ว่าฯ 

กทม. ดูอย่างไรก็การเมือง เรื่อง

ผลประโยชน์แสนล้าน เห็นว่าเรื่อง

น้ีเป็นเรื่องท่ีไม่แฟร์ ท่ีผ่านมาก็ไม่

จริงใจในการแก้ไขปัญหา ทอด

เวลา ให้เผือกร้อนมาอยู่ในมือผู้

ว่าฯ กทม. 

ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ภายหลังร่วมพิธีมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่

มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ประจำาปี 2565 ว่า 

จากกระบวนการของประเทศ

เราที่มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย 

โดยยกเลิกกฎหมายยาเสพติด

ฉบับเก่าทั้งหมด 24 ฉบับ และ

มีประมวลกฎหมายยาเสพติด

ที่เขียนขึ้นมาใหม่ โดยมีผลใช้

บังคับในเดือน ธ.ค.64 สถิติการ

จับกุมและยึดทรัพย์ทำาได้มาก

ขึ้น ในอดีตยึดได้ไม่เกิน 600 

ล้านบาทต่อปี แต่วันนี้ตัวเลข

ล่าสุดยึดอายัดได้ถึงกว่า 9,200 

ล้านบาท โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

10,000 ล้านบาทต่อปี และอยาก

ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน

ทราบ เงินสินบนที่ประชาชน

ทั่วไปแจ้งเบาะแสจะได้รับส่วน

แบ่ง 5% และในส่วนราชการที่

บูรณาการจับกุมทุกหน่วยงานมี

ส่วนร่วมจะได้ 25% 

รมว.ยุติธรรมยังเปิดเผย

ว่า สถิติคดีการจับกุมยาเสพติด

ที่ออกมาจากสามเหลี่ยมทองคำา

ลดลง ในส่วนของผู้ต้องหาจาก

เดิมที่เคยถึง 356,000 คน ขณะ

นี้กว่า 8 เดือนเหลือ 188,000 

คน ในส่วนของจำานวนคดีจาก

เดิมที่เคยมี 341,000 คดี ปัจจุบัน

เหลือแค่ 182,000 คดี ถือเป็น

ตัวเลขที่ลดลงมากจากจำานวนยา

เสพติด และข้อหาสำาคัญๆ ลดลง

อย่างเห็นได้ชัด ขอเรียนว่านโย

บายของรัฐบาลที่มีกฎหมายใหม่

เรื่องประมวลกฎหมายยาเสพติด

สัมฤทธิผล.

ผู้ว่าฯกทม.จับมือศาล

ปฏิรูปปล่อยตัวชั่วคราว
กรุงเทพฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

ท่ีห้องประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ 

ช้ัน 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนาย

จีระพัฒน์ พันธ์ุทวี เลขาธิการ

สำานักงานศาลยุติธรรม ร่วม

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบ

ประเมินความเส่ียงและการกำากับ

ดูแลในช้ันปล่อยช่ัวคราวของ

ศาลยุติธรรม ระหว่างสำานักงาน

ศาลยุติธรรมและ กทม. โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความ

ร่วมมือในการปฏิรูประบบการ

ปล่อยช่ัวคราวในคดีอาญา จาก

เดิมท่ีต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินมา

วางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกัน 

นายชัชชาติกล่าวว่า มี 

นโยบายท่ียืนยันในสิทธิเสรีภาพ

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใน

การได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว

ระหว่างการพิจารณาคดี รวม

ท้ังเป็นนโยบายลดความเหลื่อม

ล้ำาด้วย เนื่องจากหลายคนอาจ

จะไม่มีหลักทรัพย์ในการจ่ายค่า

ประกันตัว โครงการน้ีจะแต่งต้ังผู้

ดูแลผู้ถูกปล่อยช่ัวคราว ซ่ึง กทม.

มีชุมชนถึง 2,000 ชุมชน และมี

คณะกรรมการ ประธานชุมชนท่ี

มีความรู้จัก ความผูกพันกับคนใน

ชุมชนสามารถเป็นส่วนหน่ึงของ

การกำากับดูแล สอดส่องพฤติกรรม

ได้ เราจะสามารถลดความเหลื่อม

ล้ำา และกระจายอำานาจให้กับ

ชุมชนในการช่วยดูแลกันเอง และ

ประธานชุมชนก็จะให้ความม่ันใจ

กับศาลในการปล่อยตัวช่ัวคราว

ได้ โดยหลังจากน้ีจะส่งรายช่ือ

ประธานหรือกรรมการชุมชนท่ี

พร้อมจะเป็นผู้กำากับดูแลกับทาง

ศาลเพื่อพิจารณาแต่งต้ังต่อไป

“จริงๆ แล้ว กทม.มีโครง 

การท่ีพยายามจะดูแลผู้ท่ีอยู่ใน

กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังผู้

ต้องขังด้วย โดยให้ผู้ต้องขังมา

ทำาการขุดลอกท่อระบายน้ำา เพื่อ

เตรียมตัวกลับสู่สังคม น่ีเป็นหน่ึง

ในโครงการท่ีจะร่วมมือกันในวัน

ข้างหน้า” นายชัชชาติระบุ

ด้านนายจีระพัฒน์กล่าว

ว่า ในการทำาความตกลงร่วมมือ

กันในการดูแลประชาชน เพื่อ

ให้ศาลยุติธรรมใช้ดุลพินิจในการ

ส่ังประกันตัวผู้ต้องหาช่ัวคราว

ประชาชนชาว กทม.อย่าง

ละเอียด รอบคอบ ชัดเจน โดยจะ

สามารถส่ังปล่อยช่ัวคราวได้มาก

ข้ึน และจะลดวงเงินหรือลดหลัก

ประกันพ่ีน้องผู้ต้องหาหรือจำาเลย 

นอกจากน้ันยังได้รับความร่วม

มือในการส่งกรรมการชุมชนมา

กำากับดูแลผู้ต้องหาภายหลังจาก

ท่ีศาลส่ังปล่อยตัวช่ัวคราว ซ่ึงจะ

ช่วยกันสอดส่องดูแลรับรายงาน

ตัว และให้คำาปรึกษาแนะนำากับ

ผู้ต้องหาหรือจำาเลยท่ีศาลปล่อย

ช่ัวคราวไป เพื่อให้สังคมปลอดภัย

ให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกัน 

สังคม กทม.จะกลับมาปลอดภัย

มากข้ึน ประชาชนชาว กทม.จะ

ได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมใน

การเข้าถึงการขอปล่อยช่ัวคราว

จากศาลได้มากข้ึน.

ฟุ้งกม.ปราบยาใหม่สัมฤทธิผล

เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. คณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) คมนาคม สภา

ผู้แทนราษฎร ท่ีมีนายโสภณ ซา

รัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย 

(ภท.) เป็นประธาน ได้เชิญนาย

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร เข้าช้ีแจงเก่ียว

กับระบบขนส่งและการจัดการ

คมนาคมท้ังระบบใน กทม. เพื่อ

ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้สนับสนุนให้

งานของ กทม.เดินไปได้ 

โดยนายชัชชาติช้ีแจงว่า 

กทม.มีหลายหน่วยงานท่ีต้องดูแล

เรื่องคมนาคมและการจราจรทาง

ถนน กทม.รับผิดชอบเพียงแค่ฟุต

ปาธเป็นหลัก ส่วนไฟจราจรเป็น

หน้าท่ีของตำารวจจราจร ถนนเส้น

หลักเป็นหน้าท่ีของกรมทางหลวง

ดูแล ส่วนคลองกรมเจ้าท่าดูแล 

รถไฟฟ้า กทม.ดูแลแค่สายเดียว

คือ สายสีเขียว เพราะเป็นสาย

หลัก ส่วนสายอ่ืนๆ 7-8 สาย 

และแอร์พอร์ตลิงก์ กทม.ไม่ได้

ดูแล นโยบายของ กทม.คือเป็นผู้

ประสานงาน 

นายชัชชาติกล่าวอีกว่า 

ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ท่ียังมีปัญหาค้างอยู่ คงมีปัญหา

ต่อเน่ืองเยอะ เพราะสัญญาท่ี

ทำาผูกพันเยอะ สัมปทานจะหมด

รัฐสภา • “ชัชชาติ” แจง กมธ.คมนาคม ยันรถไฟฟ้าสายสีเขียว กทม.

ตัดสินใจเองไม่ได้ ต้องปรึกษา “เคที” ก่อน “โสภณ” จ่อต้ังอนุ กมธ.แก้

ปัญหาด่วน “จิรายุ” โวยรัฐบาลเล่นการเมือง โยนเผือกร้อนให้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กับนายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) คมนาคม ขณะเข้าชี้แจง กมธ.ที่รัฐสภา วันที่ 30 มิ.ย.นี้.

สัญญาปี 72 และหลังจากน้ัน

จะมีการประมูลใหม่ จะใช้ระบบ

อย่างไร จะเอาไปรวมแล้วคิด

ระบบต๋ัวร่วมกัน แต่บังเอิญว่าปี 

72-85 เขาเซ็นสัญญาล่วงหน้า

ไปแล้วในการจ้างเอกชนเดินรถ 

เป็นสัญญาผูกพันกับเอกชน และ

เรามีภาระเรื่องหน้ีท่ีรัฐบาลลงทุน

ไปแล้วโอนให้ กทม. รวมกับหน้ีท่ี

ไปจ้างเดินรถแล้วยังไม่ได้จ่ายเขา

อีกประมาณ 1 แสนล้านบาท ซ่ึง

สุดท้ายต้องมาดูอีกคร้ังว่าจะจ่าย

หน้ีอย่างไร เรื่องเหล่าน้ีเป็นข้อ

เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนมาแล้ว เราต้อง

ดูแลต่อไป 

“หลายเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมา

ก่อน อย่างรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

เราตัดสินใจเองไม่ได้ เพราะเกิด
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4 บทความ

ทยโพสต์ “อิสรภาพแห่งความคิด” www.thaipost.

net Line : @THAIPOST 1 เดือนบนเก้าอี้ผู้ว่าฯ 

กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” วันแมนโชว์ ฟิตจัด

ตั้งแต่ตีห้า ลุยงานทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

วันนักขัตฤกษ์ เหตุด่วนเหตุร้ายเกิดขึ้นที่ ไหน ชัชชาติก็ไป

ที่นั่น พลังงานเหลือเฟือ ถึงจะได้ใจคนกรุง แต่สิ่งสำาคัญ

กว่านั้น คือได้งานด้วยหรือเปล่า 

อย่าลืมกรุงเทพมหานครยังมีปัญหา

สารพัดรอให้สะสางอยู่อีกเพียบ ไม่

รวมถึงขยะชิ้นใหญ่ที่ซุกอยู่ใต้พรม 

จะกล้ากวาดล้างให้เกลี้ยงได้หรือ

เปล่า ต้องสู้รบปรบมือกับมาเฟีย

ของแต่ละหน่วยงาน งัดข้อกับ

กระทรวงมหาดไทยต้นสังกัด โดย

เฉพาะปัญหาสำาคัญอย่างเรื่องต่อ

สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่ง

ตอนรับตำาแหน่งเจ้าตัวขอเวลา 1 เดือน จะเคลียร์เรื่องนี้ 

ล่าสุดเอ่ยปากแล้วว่าเป็นปัญหาหนักอกที่สุด ตัดสินใจเอง

ไม่ได้ ยังพออ้างได้ว่าเรื่องนี้เกิดก่อนเข้ารับตำาแหน่ง ไม่

เหมือนนโยบายที่ประกาศไว้ตอนหาเสียง แต่ไม่ทันไร 1 

ใน 214 นโยบาย ดูท่าจะวืด หลังผู้ว่าฯ ออกมาพูดเรื่อง

ค่าโดยสาร 59 บาทตลอดสายของบีทีเอส เล่นเอาถามกัน

ให้ควั่กถึงตัวเลข 30 บาทตลอดสายที่เจ้าตัวเคยบอกไว้ว่า

เอาอยู่ ทำาได้สบาย กลับได้คำาตอบว่าหมายถึง 8 สถานี ที่

คนส่วนใหญ่นั่งรถไฟฟ้าต่างหากล่ะ เอาเป็นว่าอีก 213 

นโยบายติดตามกันต่อไป จะได้เห็นมั้ยค่อยว่ากัน ที่แน่ๆ มี

หนังกลางแปลงให้ดูปลอบใจ ปฐมฤกษ์เปิดโรงลานคนเมือง 

วันพฤหัสฯ หน้า

• ควันหลงเหยียบถิ่นแม้ว! ถึงไม่ใช่บ้านลุง ไม่มี 

ส.ส.สักคน แต่กองเชียร์ก็มากันพรึ่บ “บิ๊กตู่” หน้าบานสุดๆ 

จนหอบกำาลังใจมากโขกลับมาตุนที่ตึกไทยคู่ฟ้า ก้าวข้าม

เรตติ้งร่วงรั้งอันดับ 4 ผลงานนี้ต้อง

ยกให้ “แรมโบ้อีสาน” เสกสกล อัต

ถาวงศ์ แม้จะไร้ตำาแหน่ง แต่เป็น

ทีมล่วงหน้าปูทางสะดวกให้นายกฯ 

คอยประกบตลอดระหว่างเดินสาย

เชียงใหม่ แฟนคลับลุงตุ่ 500 คน 

พามาเอง ทุกจุดมีแต่ดอกไม้ ม็อบ

ไล่มีแค่หยิบมืออยู่ไกลๆ ไม่ระคาย

ใจทั่นผู้นำา ดูท่าจะติดใจ “ประยุทธ์

สัญจร” เลยจัดต่อเนื่อง ทริปหน้า 

7 ก.ค.ถึงคิวกำาแพงเพชร ฐานเสียง

พลังประชารัฐ น่าจะอุ่นใจ ได้เห็นหน้าค่าตา ส.ส.แน่ เพียง

แต่จะมาครบ 4 คนหรือเปล่า เพราะไผ่ ลิกค์ เปลี่ยนไปสวม                                                                            

เสื้อเศรษฐกิจไทย ในฐานะมือขวาธรรมนัส ยิ่งระยะนี้หัว 

หน้าเศรษฐกิจไทยกำาลังสุมหัวพรรคเล็กเขย่าเก้าอี้นายกฯ 

เที่ยวนี้จะเอาจริงแก้ตัวจากศึกซักฟอกรอบที่แล้ว ก็ขึ้นอยู่

กับพี่ป้อมจะไฟเขียวหรือเปล่าละ

• FC “ชวน หลีกภัย” พากันโล่งใจ หลังประธาน

สภาฯ ออกจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว หลังเข้ารับการ

รักษาตัวตั้งแต่ช่วงเย็นวันครบรอบ 90 รัฐสภาไทย เมื่อวัน

อังคารที่ผ่านมา ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด หมอ

สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ แจ้งอาการ

ล่าสุดให้ทุกคนหายห่วงว่า ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. ประธาน

ชวนไม่มีอาการไข้หนาวสั่น ทีม

แพทย์ลงความเห็นว่าแข็งแรงกลับ

สู่สภาพปกติแล้ว จึงอนุญาตให้กลับ

บ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพฤหัสฯ แต่

มีเงื่อนไขต้องมาฉีดยาที่ รพ.อีก 5 

วันต่อเนื่อง ถือว่าฟ้ืนตัวหายเร็วมาก

ของคนอายุ 84 ปี คงจริงอย่างที่

หมอสุกิจว่า ถ้าพูดถึงอายุน่าจะเป็น

เพียงตัวเลขสำาหรับประธานชวน                                                 

เวลาขึ้นบัลลังก์ทำาหน้าที่ได้ไร้ที่ติ ข้อ                                                                              

กฎหมายยังแม่นเป๊ะ คุมประชุมแมตช์สำาคัญอย่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณ ปี 2566 ไปได้ราบรื่น แต่ตั้งแต่เปิดสมัยประ 

ชุมสภามาน่าจะโหมงานหนักเอาการ ต้องจัดคิวประชุม

สภาสัปดาห์ละ 3 วัน ยิ่งเดือน ก.ค. มีกฎหมายสำาคัญรอ

อยู่ กม.ลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ สัปดาห์หน้าประชุมติดต่อกัน 

4 วันรวด ก่อนจะมีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตั้งแต่ 19 

ก.ค. ที่น่าจะประชุมกันดึกดื่นรวมวันลงมติลากยาว 5-6 

วัน นอกจากนายกฯ กับ 10 รมต. ต้องเตรียมตัวให้พร้อม 

ประธานชวนต้องฟิตร่างกายรับศึกหนักไม่แพ้กัน.

ไ

เมื่อ พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น 

เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์

ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความ

เสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู เมื่อกิจการของเสือป่า

เจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว จึงทรงพระราชดำาริว่า ควรจะได้มี

การอบรมของเสือป่าด้วย ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 จึง

มีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทย นับเป็น

ประเทศที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา.

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชวน หลีกภัย

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา 

ปุจฉาธรรมของชาวลำาพูน...

ลังจากกองทัพเรือ (ทร.) ได้ตัดสินใจ

เลือกอากาศยานไร้คนขับ (UAV) รุ่น 

Hermes 900 จาก Elbit Systems 

- Aerospace ประเทศอิสราเอล เข้า

ประจำาการ ใน โครงการจัดหาอากาศยานไร้                                                                     

คนขับประจำาฐานบินชายฝั่ง เรียบร้อยแล้ว                                                                   

เรื่องดังกล่าวได้ถูกส่งไปยัง 2 ส่วนเพื่อพิจารณา

ในขั้นตอนสุดท้าย คือ สำานักงบประมาณ

กลาโหมเพื่อดูเรื่องความถูกต้องของเอกสาร 

และส่วนที่สองคือ สำานักงบประมาณ กระ 

ทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ของราคา และราคากลาง 

แต่โครงการดังกล่าวก็ถูกฝ่ายค้านหยิบ                                                             

ยกขึ้นมาอภิปรายในเรื่องของราคา ประสิทธิ 

ภาพ และความจำาเป็นในการจัดหา UAV ติด

อาวุธ โดย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.

กลาโหมได้ลุกขึ้นชี้แจง และรับไปตรวจสอบ

ข้อมูล ซึ่งมีกระแสข่าวว่า โครงการถูกตีกลับ 

ไปให้ ทร.พิจารณา และนำาเสนอข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเรื่อง

ตัวเลขงบประมาณที่ไม่ตรงกัน 

ก่อนหน้านั้น ทร.ได้ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นระยะๆ ในปม

ประเด็นอุบัติเหตุระหว่างการทดสอบการบิน และรายละเอียดอื่น รวม

ถึงขั้นตอนกระบวนการ ตั้งแต่ความต้องการเบื้องต้นที่ ทร.ต้องการ

จัดหาให้ได้ 3 ระบบ เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ตอน

ล่าง อันดามัน โดยนำาเข้าประจำาการใน 3 ทัพเรือภาค ทั้งนี้แต่ละ

ระบบประกอบไปด้วย UAV 3 เครื่อง สถานีควบคุมภาคพื้น อุปกรณ์

ติดตั้งที่จะใช้ หรือ mission payload ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ รวม

ถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการส่งกำาลังบำารุง การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

“ทีโออาร์” ระบุว่า ทร.ต้องการอย่างน้อย 1 ระบบ 3 เครื่อง 

ส่วนสถานีควบคุมภาคพื้นได้กำาหนดไว้ว่า ให้จัดตั้ง 1 สถานี เพื่อคุม 

UAV 2 เครื่อง ขณะที่เกณฑ์คัดเลือกแบ่งเป็นด้านราคา 20 เปอร์เซ็นต์ 

และคะแนนด้านเทคนิค 80 เปอร์เซ็นต์ 

“หากบริษัทใดผ่านเกณฑ์ราคาได้ ก็ต้องมาดูที่คะแนนเทคนิค 

และจำานวนอากาศยานที่เสนอมา ซึ่งเชื่อว่าการคัดเลือกแบบวิธีนี้

มีความคุ้มค่าเพราะได้ของดีและมาก อีกทั้งการจัดหาครั้งต่อไปไม่

จำาเป็นต้องสูญเสียงบประมาณเพิ่มในเรื่องอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ 

เพราะโครงการระยะที่ 1 สามารถจัดหาครอบคลุมทั้งหมด ทั้งสถานี

ควบคุมภาคพื้น อุปกรณ์ติดตั้งที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ อุปกรณ์ที่จะ

ใช้ในการส่งกำาลังบำารุง การสนับสนุนอื่นๆ” แหล่งข่าวระบุ  

จนกระทั่งล่าสุด สำานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ทร. ได้

ออกประกาศ กรณีที่ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำาหรับซื้ออากาศยานไร้คน

Hermes 900 เป็น UAV รุ่นใหม่ที่มี                                                                 

ความทันสมัย เหมาะสำาหรับการใช้งานทาง                                                                  

ทะเลในภารกิจบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ 

มีหลายประเทศนำาไปใช้งานเช่น ชิลี แคนาดา 

ก็นำาไปใช้งานทางทะเลมากกว่าการบินทาง

บก รวมถึงฟิลิปปินส์และประเทศในอาเซียน

ประเทศหนึ่ง ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเกาะ

ก็ต้องใช้ปฏิบัติภารกิจบินในทะเลเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตาม Hermes 900 สามารถใช้งาน

ได้ดีในการบินตรวจการณ์ทั้งทางบกและทาง

ทะเล

นอกจากจะเป็นผู้ผลิต UAV แล้ว Elbit 

Systems ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เกือบทั้งหมด

ที่ติดตั้งใน UAV ด้วย เช่น กล้องตรวจการณ์

ที่ทันสมัย มีความละเอียดสูง ระบบสื่อสาร

และอื่นๆ ทำาให้มีความพร้อมในการสนับสนุน

ด้านอะไหล่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีตลอดอายุการ

ใช้งาน

สำาหรับราคาของ Hermes 900 เมื่อเปรียบเทียบกับที่ Elbit 

Systems ขายให้ฟิลิปปินส์ เมื่อคิดราคาต่อเครื่องที่ติดตั้งอุปกรณ์

มาตรฐาน UAV ของกองทัพเรือไทยมีราคาถูกกว่า อีกทั้งของ ทร.ไทย 

ยังมีการติตตั้งระบบอาวุธทั้ง Hardware และ Software สำาหรับภารกิจ

โจมตีในอนาคตได้ ในขณะที่ของฟิลิปปินส์ไม่มีระบบนี้ ส่วนเรื่องการ

จัดหาอาวุธมาติดตั้งกับ UAV นั้น จะมีการจัดหาตามมาในภายหลัง 

โดยที่กระทรวงกลาโหมอิสราเอลได้ยืนยันและยินดีขายอาวุธให้กับ

กองทัพเรือไทยด้วยเช่นกัน 

ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ Thai armed force ระบุว่า Hermes 

900 เข้าประจำาการครั้งแรกในกองทัพอิสราเอลตั้งแต่ปี 2012 ใช้

เครื่องยนต์ลูกสูบ น้ำาหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 1,180 กิโลกรัม น้ำาหนัก 

Payload 350 กิโลกรัม บินได้นาน 36 ชั่วโมง ความสูงปฏิบัติการ 

30,000 ฟุต แต่ไม่มีขีดความสามารถในการติดตั้งอาวุธได้ นอกจาก

อิสราเอลแล้ว ยังมีใช้งานในอาเซอร์ ไบจาน บราซิล แคนาดา ชิลี 

โคลอมเบีย ไอซ์แลนด์ เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และสวิตเซอร์แลนด์ และมี

ผลงานในการปฏิบัติงานในสงครามทั้งในอิสราเอลและอาเซอร์ไบจาน 

ส่วนประเทศและหน่วยงานที่ ใช้ Hermes 900 ในภารกิจ

ลาดตระเวนทางทะเลก็เช่น ไอซ์แลนด์ที่ใช้ ในการลาดตระเวนเขต

เศรษฐกิจจำาเพาะ ฟิลิปปินส์ที่ใช้งานในการลาดตระเวนทั้งทางบกและ

ทางทะเล แคนาดาที่ใช้ในการลาดตระเวนรักษากฎหมายทางทะเลใน

แถบอาร์กติก หรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางทะเลยุโรปของ

สหภาพยุโรปก็ใช้ในการลาดตระเวนทางทะเลในน่านน้ำาของสหภาพ

ยุโรปเช่นกัน.

ขับประจำาฐานบินชายฝั่งจำานวน 1 ระบบ พร้อมระบบสนับสนุนและ

การดำาเนินการติดตั้ง เชื่อมต่อ การทดสอบทดลอง การฝึกอบรม การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านการส่งกำาลังบำารุงอะไหล่ เครื่อง

มือ เอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 

Elbit Systems Ltd. ประเทศอิสราเอล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 

120 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4,004,652,000.00 บาท (สี่พันสี่ล้าน

หกแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยเป็นราคายกเว้นค่าอากรทาง

ศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบงาน ณ กบร.กร. อ.บ้านฉาง 

จว.ระยอง หรือพื้นที่ที่กองทัพเรือกำาหนด ประกาศ ณ วันที่ 29 

มิถุนายน พ.ศ.2565 

สมพงษ์ นนท์อาสา บรรณาธิการนิตยสาร Battlefield Defense  

ให้ข้อมูลว่า Elbit Systems ได้เสนออากาศยานไร้คนขับ (UAV) แบบ 

Hermes 900 จำานวนทั้งสิ้น 7 เครื่อง สถานีควบคุมภาคพื้นดิน 2 

สถานี และสถานีควบคุมภาคพื้นดินแบบ Indoor อีก 1 สถานี ซึ่ง Elbit 

Systems เป็นบริษัทผู้ผลิต UAV เป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 

1 ของอิสราเอล โดยกองทัพอิสราเอลมี UAV ของ Elbit Systems ใช้

มากกว่า 90% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้ UAV ของ 

Elbit Systems ทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ UAV ของ Elbit Systems ยัง

มีใช้งานในอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก อังกฤษได้ยอมรับโดยให้ Elbit 

Systems ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน UAV ให้กับบริษัท Thales และ

ทำาการผลิตในอังกฤษใช้ชื่อว่า Watch Keeper (Hermes 450) สำาหรับ

การใช้งานในกองทัพอังกฤษอีกด้วย

ลี้คิมฮวง

ไฟเขียว ‘ยูเอวี’ อิสราเอล

ทร.โล่งใจผ่านโครงการ 4 พันล้าน

ปุจฉาข้อที่ ๑

กราบขอโอกาสเจ้าค่ะ สำาหรับแถวที่ ๓ เจ้าค่ะ มีผู้อยากกราบ

ขอโอกาสเรียนถามว่า หลักธรรมะในการทำางานกับชุมชนควรมีหลัก

ธรรมข้อใดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะช่วยพัฒนาชุมชนนั้นให้

ควบคู่ไปทั้งทางธรรมและทางโลก มีการพัฒนาไปด้วยกันเจ้าค่ะ...

วิสัชนา...

หลักการทำางานร่วมกับทางชุมชน ใช่ไหม.. ก็ ต้อง “รู้” ต้องรู้ใน

สิ่งนั้นๆ ที่จะทำา รู้ถึงจุดมุ่งหมายในสิ่งที่เราจะต้องทำาว่ามีจุดมุ่งหมาย

อย่างไร ทำาเพื่ออะไร.. เมื่อมีจุดมุ่งหมายก็ต้องมีหลักการ.. วางหลักการ

ให้มันถูกต้องตามจุดมุ่งหมายนั้น มีการศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และ

สรุปผลตามสภาพความเป็นจริง.. 

สำาคัญคือ จุดมุ่งหมายกับหลักการต้องไม่ขัดแย้งกัน ในพระพุทธ

ศาสนาเรียกตรงนี้ว่า อรรถธรรมสัมพันธ์คือ หลักการจุดมุ่งหมายไม่ขัด

แย้งกัน เพื่อการปฏิบัติที่ทำาได้จริง อันสอดคล้องตามหลักการและจุด

มุ่งหมายนั้น

การจะเข้าใจในหลักการ จุดมุ่งหมาย ก็ ต้อง “รู้”.. ต้องใช้การรู้

เข้ามาจับ ทุกเรื่องต้องรู้เหตุ มันเป็นเหตุมันเป็นผล อะไรเป็นเหตุ อะไร

เป็นผล ทุกอย่างมันมีเหตุ มันมีผล ไม่ใช่แต่เรื่องภายนอกภายใน ต้อง

พิจารณาให้เห็นจริงทั้งภายในภายนอก จะเข้าใจถึงความเป็นเหตุเป็น

ผลของสิ่งนั้นๆ...

เมื่อรู้เหตุรู้ผลแล้ว ต้องมารู้ตนเอง เราผู้กระทำา มีความสัมพันธ์

กับเหตุผลที่ต้องกระทำานั้น เข้าใจไหมในเหตุผลนั้น มีความเข้าใจ 

ตนเองอยู่ตรงจุดไหน เพื่อนำาไปสู่การรู้ประมาณ...

ที่ต้องรู้จักการประมาณในทุกเรื่อง เช่น การประมาณกำาลัง 

ประมาณความรู้ ตามความเป็นจริง.. ในสังคม สิ่งแวดล้อม บุคคล.. 

สรุปคือ ต้องประมาณทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไปด้วยกันได้ไหม

นอกจากนั้น ต้องรู้กาละ กาลเป็นตัวชี้วัดเลยนะ บางเรื่องทำาได้

ในกาลนี้ บางทีทำาไม่ได้.. สังคม ชุมชน มันมีอะไรเป็นบริบทล่ะ มีดิน

ฟ้าอากาศ กลางวันกลางคืน วันเดือนปี มีพันธุกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เก่ียว 

ข้องกับเรื่องของจิต เรื่องการกระทำานั้นๆ ภายใต้อำานาจกฎธรรมะ

นั้นๆ ก็ต้องเข้าใจเรื่องธรรมะในธรรมคติอย่างละเอียดพอสมควร.. จึง

เป็นการรู้อย่างรู้จักพิจารณาโดยแยบคายด้วย “โยนิโสมนสิการ” จึง

จะเรียกว่าเป็นการรู้ใน “วิถีพุทธ”

แม้รู้ถึงกาลความเหมาะควรยังไม่พอนะ จะต้องรู้ ในบริบทของ

สังคมทั้งหลายด้วยข้อนี้จะสำาคัญมาก ด้วยจะไปทำาในสังคมใดก็ต้อง

รู้บริบทของสังคมนั้นให้ชัดเจน เหมือนพระภิกษุลงไปใน ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ต้องเรียนรู้เรื่องเหตุ รู้ผล รู้ตนเอง รู้ประมาณ รู้

กาล ความควรความเหมาะ ลงไปในขณะนี้เขายิงกบาลกันอยู่ พระแย่

เหมือนกันนะ ใช่ไหม เขาก่อการร้ายอยู่ มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นไหม ก็

ต้องไปเรียนรู้เรื่องบริบทในสังคมในภาคใต้ ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 

ซึ่งมีทั้งศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และความเชื่อตามทิฏฐิต่างๆ โดย

บริบทของสังคมโน้มไปทางวิถีอิสลาม.. แล้วเราเป็นพุทธ จะไปดำารงอยู่

อย่างไรที่เหมาะสม..

นอกจากน้ัน จะต้องรู้บุคคลท่ีเก่ียวข้องคบหาน้ันว่า มีพฤติกรรม..

พฤติจิตเป็นอย่างไร เมื่อรู้แล้วนี้ ต้องมากำาหนดให้ชัดเจนว่า สิ่งที่จะ

ทำานี้อะไรคือประโยชน์ ต้องรู้ชัดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นๆ ก่อนที่จะ

คิด พูด ทำา ในสิ่งนั้นๆ .. การคำานึงถึงประโยชน์เป็นธงแรกก่อนจะคิด

ทำาในสิ่งใด.. โดยประโยชน์ตน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สังคม มุ่งตรง

ต่อประโยชน์แห่งธรรม จึงควร...

เหมือนการที่พระภิกษุเราลงไปอยู่ภาคใต้ใน ๕ จังหวัด ก็ต้อง

คำานึงพิจารณาในทุกอย่าง ต้องยึดหลักต้องรู้ ใน ๗ ประการตามที่

กล่าวมา จะได้ไม่ไปเพิ่มปัญหาให้กับทางพื้นที่.. สังคมเขาอยู่กันนิ่งๆ 

พระในท้องถิ่นท่านก็อยู่กันดีๆ ของท่าน เมื่อเราเดินทางลงไปเติม

ทำาให้เกิดการเคลื่อนไหว จนนำาไปสู่การทำาให้พระเป็นเป้าหมายของ

การถูกทำาลายมากขึ้นก็เป็นไปได้ พระในท้องถิ่นบางรูปจึงไม่สบายใจ 

เมื่อมีพระที่อื่นจรมา ท่านเดือดร้อนใจก็ได้.. วัดต่างๆ บางทีบางวัด

ท่านก็ไม่ได้ต้อนรับ เพราะท่านกลัวพระที่มาทำาให้เกิดปัญหาในท้อง

ถิ่นท่าน ท่านไม่รู้ที่มาที่ ไปของพระ พระจรไปดื้อๆ ท่านไม่รับหรอก.. 

เพราะท่านอยู่กันรูปสองรูปก็พออยู่กันได้ ด้วยท่านเข้าใจในวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นอยู่แล้ว ดังนั้นหากพระที่ ไป ไม่ประพฤติให้ถูกต้อง

ทั้งทางพระธรรมวินัยและวัตรปฏิบัติในสังคม ไม่รู้..ไม่เข้าใจในบริบท

สังคม ชุมชน และบุคคล ก็จะนำาไปสู่การสร้างปัญหาให้กับองค์กร 

บุคคลในท้องถิ่นนั้นๆ ได้

ดังนั้น การรู้ประโยชน์จะต้องสอดคล้องกับการรู้ ในสิ่งที่เหมาะ

ควร รู้ชัดในสิ่งที่เหมาะควรนั้นๆ ซึ่งเป็นข้อที่สำาคัญมาก

ด้วย สิ่งนี้ แม้มีประโยชน์ หากมันไม่เหมาะ มันไม่ควร ก็ให้ทิ้ง

ไป

หาก สิ่งนี้ ดูไม่มีประโยชน์ แต่มันเหมาะ มันควร ก็ยังพอใช้ได้..

ความเหมาะควร จึงชี้วัดตัวประโยชน์อีกครั้ง เรื่องสิ่งนี้ดูไม่มี

ประโยชน์ แต่มันเหมาะควรขณะนี้ ก็ต้องหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาใช้ เพราะมัน

เหมาะควรที่จะต้องนำามาใช้ ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อเกิดความเป็นกุศล

ธรรม เป็นความดี พูดภาษาชาวบ้านเป็นความดี รู้ชัดในสิ่งที่เกิดขึ้นว่า

เป็นความดีไหม ที่เรากระทำากิจ ความคิดความนึก การพูดการจาของ

เราเป็นไปในทางความพรั่งพร้อมในความเป็นบุญเป็นกุศลไหม และ

ความเป็นกุศลนั้นทำาให้เราไม่ลุ่มหลงมึนงง.. เข้าใจถูกต้องตามธรรม.. 

จึงควรยิ่งจะกระทำาโดยคำานึงถึงความรู้ชัดในประโยชน์และความ

เหมาะควรเป็นเบื้องต้นตามที่กล่าวมา...

ดังกรณี เรื่องของการสนับสนุนให้มีการปลูก-การเสพกัญชา

อย่างเสรี นี่มันถูกไหม ถ้ากัญชาคือยาเสพติด มันก็ผิด.. เท่ากับว่า 

รัฐบาลนี้ ประเทศนี้ สนับสนุนให้มีการผิดศีลข้อที่ ๕ เสพสิ่งมึนเมาทั้ง

หลายมากขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดตามมาในความมีประโยชน์บางส่วน แต่

กลับทำาให้เกิดโทษมหันต์ จะมีแต่ความหายนะ เพราะสารเสพติดทุก

ชนิดย่อมทำาให้มึนเมา จิตใจเลื่อนลอย ขาดสติปัญญา.. คนในสังคม

จะมีแต่สภาพจิตที่หลอกหลอนรื่นเริง ไร้จิตสำานึกที่เหมาะควร จะนำา

ไปสู่ประชาคมที่อ่อนแอ เกียจคร้าน ไม่ขยันขันแข็งในการทำากิจการ

งานตามหน้าที่ของตน ยิ่งหากกัญชาเข้าไปในโรงเรียนทั้งหลาย ก็คง

ได้เห็นเด็กมานั่งตาปรือผีกัญชาเข้าสิง.. ครูก็เสพ พ่อแม่ก็เสพ สังคม

มีแต่พวกนั่งยิ้มตาปรือกันเป็นทิวแถว ไม่นาน สังคม ประเทศชาติ ก็

คงล่มจม..หายนะ สรุปว่าในที่สุด ในประโยชน์ที่มีส่วนน้อย แต่กลับมี

โทษส่วนใหญ่แฝงอยู่.. จึงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เพราะไม่เหมาะควร .. 

ที่จะส่งเสริมให้เกิดการปลูก.. การเสพเสรี ตามที่คนกลุ่มหนึ่งพยายาม

รณรงค์ โน้มน้าวสังคมไปตามทิฏฐิของตนเองและหมู่คณะที่เป็นมิจฉา

ทิฏฐิ.. แท้จริง!!!

จึงควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อ

ต้องทำาหน้าที่ในนามรัฐบาลของประชาชน ที่จะต้องทำาประโยชน์ให้

กับประชาชน จึงควรคำานึงถึงประโยชน์ โดยธรรมะเป็นสำาคัญที่สุด 

เพราะ ถ้าการกระทำาใดๆ มันขัดแย้งต่อธรรมะ แม้จะสบประโยชน์

ตน ประโยชน์ท่าน ก็ต้องทิ้งนะ จะเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่โดย

ไม่เคารพธรรม.. ย่อมวิปลาสธรรม.. เป็นมิจฉาทิฏฐิ.. สมบูรณ์ เป็นมาร

แท้จริง มีแต่บาปกรรมเป็นสิ่งตอบแทนในฐานะตัวการ.. ให้มีการกระ

ทำาในมิจฉาธรรมทั้งหลาย...

พระเถระที่ท่านบรรลุคุณธรรมชั้นสูงรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่า 

สมัยที่ท่านเป็นฆราวาส เป็นครูสอนโรงเรียนพวกฝึกหัดการเกษตรใน

สมัยก่อน ท่านบอกว่าท่านก็ไปแนะนำาให้นักเรียนตอนไก่.. 

ต่อมาเมื่อบวชเป็นพระ ได้ศึกษาปฏิบัติจนบรรลุคุณธรรมชั้น

สูง.. วันหนึ่งท่านปวดที่อัณฑะ ปวดมาก.. ทรมานมาก จนต้องไปเข้ารับ

การผ่าตัด ท่านได้กำาหนดจิตดูว่าวิบากกรรมอันใดหนอ.. ทำาให้ท่านเป็น

เช่นนี้ ภาพปรากฏขึ้นมาให้เห็นการกระทำาเมื่อตอนที่เป็นครูโรงเรียน

ฝึกหัดการเกษตร ที่ไปแนะนำาให้เด็กนักเรียนตอนไก่.. จึงกล่าวเสมอ.. 

หากใครจะไปเรียนเรื่องวิชาที่เกี่ยวกับการปาณาติปาตา.. พึงอย่าได้ไป

เรียนเลย บาปกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะย้อนกลับมาให้

โทษต่อผู้กระทำา อันเป็นไปตาม “กฎแห่งกรรม” ที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยง

ได้...

เหมือนคนที่ขายสัตว์ ขายชีวิต แม้กุ้งหอยปูปลาทั้งหลาย ไม่มี

บ้านไหนครอบครัวไหนได้ดีสักราย เจ็บไข้ได้ป่วยสาหัส ค้าชีวิต ค้า

มังสะ ค้ามนุษย์ ค้ายาพิษ ค้าน้ำาเมา ค้าอาวุธ เป็นมิจฉาวณิชชา ปิด

มรรค ปิดผล ไปไม่ได้เลย.. เพื่อความดับทุกข์.. ปิดสวรรค์ ปิดนิพพาน! 

ใครที่ค้าน้ำาเมาจนร่ำารวย ใครค้าอาวุธจนร่ำารวย ไม่ได้ดีหรอก 

พวกประเทศที่ค้าอาวุธสงครามทั้งหลาย ที่สุดเห็นไหมต้องมายิงกันเอง 

อาวุธมากก็ฆ่ากันมาก และในที่สุดด้วยวิบากกรรมที่เร็วกว่าจรวดมิส

ไซล์ ก็จะส่งผลย้อนกลับมาถล่มประเทศตนเองนั่นแหละให้ระวัง ให้

ระวังไว้สิ่งที่ทำาไว้.. จำาไว้นะ ที่สุด.. ไม่มีใครเก่งเกินกรรม!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ห



ระกาศเสียงดังฟังชัดจาก “สายัณห์ ยุติธรรม” ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ใน

ฐานะผู้ทำาหน้าที่ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ให้

เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม หรือทีมปราบมารของพรรค 

พปชร.  

จะเป็น “ผู้นำาทัพหน้าปราบมารศึกซักฟอก” ครั้งนี้

เล่นเอาคอการเมือง รอลุ้น รอฟัง รอติดตาม การอภิ 

ปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 

151 ซึ่งหากยึดตามคิววางของรัฐบาลที่ประสานไปยังรัฐสภา ก็

น่าจะมีขึ้นในวันที่ 19 ก.ค.2565

แต่จะ “ซักฟอก” กันก่ีวัน ก่ีคืน ก็คงต้องรอติดตาม เพราะ

ฝ่ายรัฐบาลวางเอาไว้ 4 วัน แต่ฝ่ายค้านต้องการ 5 วัน ซึ่งจนถึง

ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด

อย่างไรก็ดี หลังจากฟัง “ฝ่ายค้าน” โหมโรง “ซักฟอก” 

มาหลายวัน ทั้งการจัดขุนพล จัดทีมงาน นำารัฐมนตรีในรัฐบาล 

“บิ๊กตู่” ขึ้นเขียงทั้ง 11 ราย ตอนนี้ “ฝ่ายรัฐบาล” ก็เปิดกลยุทธ์

ที่เตรียมพร้อมรับศึก “พ่นน้ำาลาย” ในสภากันแล้ว

“ในการอภิปรายครั้ง               

นี้เราตั้งชื่อว่า สงครามครั้ง               

สุดท้ายจะใช้ตำาราพิชัยสงคราม                                           

โดยวางผมเป็นทัพหน้าและให้

ทีมของพรรคประชาธิปัตย์

เป็นปีกซ้าย ส่วนพรรคภูมิใจ

ไทยเป็นปีกขวา สำาหรับนาย                                       

นิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นคร 

สวรรค์ พรรคพลังประชา

รัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐ                                      

บาล จะเป็นทัพหลวง นาย

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประ 

ชาธิปัตย์ และนายชาดา ไทย

เศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เป็นทัพหลัง ตั้งเป้าหมาย

ไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านล่วงล้ำาเกินกว่าข้อบังคับกำาหนด”

“สายัณห์” แห่งพรรค พปชร.บอกเอาไว้

พร้อมๆ กับหยันฝ่ายค้านกลับไปชนิดแสบๆ คันๆ

“ผมคาดหวังที่จะฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านว่า นายก

รัฐมนตรีบริหารประเทศมากว่า 3 ปีผิดพลาดอย่างไร มีทุจริต

ตรงไหน หรือไม่ก้าวหน้าอย่างไร ไม่ใช่ว่าประกาศมีหมัดเด็ด แต่

หลายครั้งเป็นเพียงหมัดแย็บ ขี่ม้าเลียบค่ายตลอดเวลา.... หาก

อภิปราย 2 วันยังวนอยู่ในอ่าง จะขอเวลา 4-5 วันไปทำาไม และ

มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่องครักษ์พิทักษ์รัฐบาล หากทำาหน้าที่

เป็นตัวป่วน ไม่เป็นตามข้อบังคับ ก็จะทำาให้เสียคนได้เหมือน

กัน แต่หากทำาหน้าที่ตามข้อบังคับ เชื่อว่าประชาชนจะชื่นชม 

เข้าใจ ซึ่งถือว่าเป็นการโชว์คุณภาพของฝ่ายค้าน ขณะเดียวกัน

ก็เป็นการโชว์การทำางานของรัฐบาลในคราวเดียวกัน”

สงครามน้ำาลาย “ยกแรก” ออกโรงเรียกแขกกันไปเรียบร้อย

สำาหรับ “สายัณห์ ยุติธรรม” ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) เกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2508 จบการ

ศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, รัฐประศาสน                                                                       

ศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ เคยดำารงตำาแหน่งประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังทำาหน้าที่โฆษกคณะ

กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนฯ, 

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนฯ ถือเป็นนักการเมืองที่มีประ 

สบการณ์สูงคนหนึ่งในแวดวงการเมืองเลยทีเดียว.

จะหลอมละลายรวมกันอย่างแน่นอน ตอกย้ำาทฤษฎีสมคบคิด

รัฐประหาร ๒๒ พ.ค.๕๗ ประเทศไทยเป็นเช่นนี้ เพราะไทย

ทั้งหลายล้วนแต่เห็นแก่ตัว โกงได้เป็นโกง กินได้เป็นกิน ทุก

หย่อมหญ้า เครียดเพราะไวรัส&วัคซีน ก็ต้องคลายเครียดด้วย

การตั้งวงสุรา ตั้งวงไพ่ นัดซิ่งกลางถนน นัดชุมนุมขว้าง

ประทัดยักษ์ บรรดาขาแชร์ไลน์ก็สร้างเฟกนิวส์คลายเครียด 

นินทาว่าร้ายคลายเครียด ทำาไมไม่นั่งสมาธิ สวดมนต์ พุทโธ 

คลายเครียด ก็เพราะดีๆ คนไทยไม่ทำา ชั่วๆ คนไทยชอบทำา

สุดท้ายก็อยากจะนำาแชร์ไลน์เรื่อง หน้ีสินประเทศชาติ 

ปัญหาการศึกษา ปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม พีเอ็ม ๒.๕ : ฝน

แล้ง : น้ำาท่วม : บัณฑิตตกงานเพราะไม่มีงานให้ทำา+เลือกงาน 

สบาย แต่ที่สำาคัญขอให้ผ่านปัญหาความสูญเสียจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ โดยมีความสูญเสียน้อยที่สุด แล้ว

ที่สำาคัญที่รอก่อปัญหารุนแรงก็คือ “การเมืองวิบัติ” 

ผมตอบรุ่นน้องท่ีส่งแชร์ไลน์เรื่องน้ีว่า “ฝันกลางวันเลย

นะท่านอาจารย์” เราต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง อย่า

ไปภวังค์กับเรื่องในอดีต และเรื่องในอนาคต (ครูบาอาจารย์

หลายท่านเทศนาให้เราอยู่กับความจริง) ทำาวันนี้ ทำาวินาทีนี้

ให้ดีที่สุด อย่าฝันว่าเมื่อนั้น เมื่อนี้จะดีขึ้นเอง ถ้าเป็นชาวพุทธ

แท้จะต้องมี “ไตรสรณคมน์” เป็นที่พึ่ง อย่าพึ่งหมอดู หมอ

เดา โหราจานสารพัดวิชา ไพ่ยิปซียิปโซ ฮวงจุ้ยที่ดูเหมือน

รัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผ่านมาจะเสียงบประมาณตกแต่งทำา

เนียบฯ ไปเป็นจำานวนมาก แต่ก็เซมๆ แปะเอี๊ย

นายกิมเฮง

 

นิสัยทำ�อะไรต�มใจ ชอบสร้�งปัญห�เยอะจริงๆ นะ

ครับ ข้�งบ้�นทะเล�ะกันถึงขน�ดยิงกันต�ย เพร�ะทำ�อะไร

ต�มใจชอบนี่แหละครับ แม้บ�งครั้งจะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่

ก็สังเวยชีวิตกันม�เยอะแล้ว เป็นเรื่องธรรมด�ครับ สังคมที่

ข�ดวินัยจะมีปัญห�อะไรต�มใจชอบกันอยู่เรื่อยๆ 

ในส่วนของก�รเมือง ใครทำ�อะไรต�มใจชอบคือห�ยนะ

ครับ นึกจะก่อม็อบเผ�บ้�นเผ�เมืองก็ทำ� นึกจะใส่ร้�ยใครก็

ใช้ โซเชียลเป็นเครื่องมือ เดี๋ยวนี้มันง่�ยไปหมดครับ ทุกคน

ส�ม�รถแสดงตัวตนในโซเชียลได้ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรับ

5บทความ

าคิด...

ถึงจะเป็นประเด็นท่ีรู้กันอยู่แล้วว่า การย้ายพรรค

ของ ส.ส.ต้องทำาภายในกี่วัน ในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ออกไป แต่ก็มีประเด็นต่อเนื่องให้ต้องพูดถึงกันมากที

เดียว  

มาตรา ๙๗ (๓) ระบุคุณสมบัติของผู้สมัคร ส.ส.ไว้ว่า

“...เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่

เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบ

วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะ

เหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบ

วัน....”

รัฐบาลลุงตู่วางไทม์ไลน์การทำางานมานานพอควรแล้วว่า 

จะอยู่เป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-

แปซิฟิก (เอเปก ๒๐๒๒) ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายนนี้ 

หลังจากนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่ 

จะยุบหรือไม่ยุบโดยเงื่อนเวลาแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่ 

แม้วาระของสภาผู้แทนราษฎรจะหมดลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม 

๒๕๖๖ แต่สมัยประชุมสภาสมัยสุดท้ายจะปิดลงวันที่ ๒๘ กุมภา 

พันธ์ ๒๕๖๖ 

ก็หมายความว่า ส.ส.สามารถประชุมสภานัดสุดท้ายได้ใน

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

หลังจากนั้นก็ปิดสมัยประชุม

หากมีการยุบสภาต้นปี การเลือกตั้งก็เกิดขึ้นก่อนกรณีสภา

อยู่ครบวาระเพียง ๒-๓ เดือนเท่านั้น 

แต่ในมุมการเมืองส่วนใหญ่แล้ว รัฐบาลพยายามจะอยู่ครบ

วาระมากกว่ายุบสภา

เว้นเสียว่าความนิยมในตัวรัฐบาลไต่ขึ้นไปแตะเพดาน

สูงสุด การชิงยุบสภาเพื่อความได้เปรียบในการเลือกต้ังอาจเกิดข้ึน

การเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกมีความสำาคัญทั้งในแง่

ภาพพจน์ทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี และการทำาข้อตกลง

ทางการค้ากับประเทศต่างๆ ในกลุ่ม

เช่นการประชุมเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๔๖   

หลังจากการประชุมเอเปกได้สิ้นสุดลง ไทยได้มีข้อตกลงร่วมกับ

บางเขตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปกทันที

อาทิ ข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศจีน  

‘ลุงตู่’ ชี้อนาคต พปชร.

ความตกลงสภาอุตสาหกรรมระหว่างไทยและรัสเซีย เป็นต้น

นอกจากนี้การมาเยือนไทยของผู้นำาชาติเอเปก ๒๑ ชาติ อาทิ

ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ 

สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย 

ไต้หวัน ชิลี เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม ล้วน

สามารถยกระดับภาพความเป็นผู้นำาอินเตอร์ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา ได้ไม่ยาก 

แต่...ต้องอยู่บนเงื่อนไขผู้นำาประเทศยักษ์ใหญ่ต้องมากันครบ

โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกากับรัสเซีย 

เพราะนี่จะเป็นเวทีแรกๆ ที่ทั้งคู่ได้เจอกัน หลังเกิดสงคราม

รัสเซีย-ยูเครน 

หาก “ลุงตู่” ต้องการภาพอินเตอร์ ทีมงานนายกฯ น่าจะ

วางแผนเอาไว้แล้วว่า ไทยจะรับอาสาเป็นตัวกลางในการพูดคุย 

หรือไม่อย่างไร

ไม่ใช่เล่นเกินเบอร์ 

แต่เป็นโอกาสที่ไทยทำาได้ 

จำาเป็นครับที่ “ลุงตู่” จะต้องปรับบุคลิกนิดหน่อยให้ดูสมาร์ท

และสมูธกว่าเดิม เพื่อให้ภาพรวมการประชุมเอเปกดูราบรื่น และ

ยิ่งใหญ่ไร้ตำาหนิ

ทั้งหมดจะมีผลต่อการเลือกตั้งมหาศาล

โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. และเขตเมืองของจังหวัดต่างๆ

พูดง่ายๆ เวทีการประชุมเอเปก เป็นได้ทั้งเวทีสนับสนุนให้ 

“ลุงตู่” ติดลมบน พรรคการเมืองไหนได้ไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐ 

มนตรีเตรียมฉลองได้เลย 

ในมุมกลับ เป็นเวทีฆ่า “ลุงตู่” ได้เช่นกัน 

กรณีนี้เกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 

ปัจจัยภายในคือ การเมืองภายในประเทศเอง การสนับสนุน

ม็อบของพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นแน่นอน แต่ระดับความรุนแรงยัง

ฟันธงไม่ได้ อยู่ที่สถานการณ์การเมือง ณ ขณะนั้นเป็นหลัก 

หากเกิดความผิดพลาดเพราะเกมของชาติมหาอำานาจ ที่ใช้

เวลาเอเปกห้ำาหั่นกัน เป็นปัจจัยภายนอกที่ไทยควบคุมได้ยาก 

กรณีนี้ก็น่ากลัวเช่นกันหาก “ลุงตู่” ไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็น

มือประสาน 

และกรณีเดียวกันนี่เองสามารถสร้างชื่อให้ “ลุงตู่” ดังไปก้อง

โลก หากสามารถจบปัญหาระดับโลกได้ที่ไทย 

เวทีนี้จึงสำาคัญต่อการเลือกตั้งอย่างมาก

หากจบเอเปกกระแส “ลุงตู่” พุ่งกระฉูด ก็เป็นไปได้สูงว่า

จะมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเป็นวิถีของประเทศที่ใช้ระบบ

รัฐสภา 

รัฐบาลมีความนิยมสูงก็ชิงยุบสภาเลือกตั้งใหม่ เพื่อให้รัฐบาล

มีเสียงมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลที่มั่นคงขึ้นด้วย 

ฉะนั้น ส.ส.จะย้ายพรรคก็ต้องเล็งให้ดี 

สูตรง่ายๆ อยู่ครบวาระต้องย้ายก่อนเลือกตั้ง ๙๐ วัน

ยุบสภาย้ายก่อนเลือกตั้ง ๓๐ วัน 

หากไม่มีอุบัติเหตุการเมืองใดๆ และรัฐบาลลุงตู่ จัดประชุม

เอเปกผ่านไปเรียบร้อย หลังเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ฝุ่นตลบแน่นอน

“ลุงตู่” แผ่ว พลังประชารัฐก็วูบ

กลับกัน “ลุงตู่” ขึ้นหม้อ พลังประชารัฐเตรียมซื้อเก้าอี้เข้า

พรรคเพิ่ม 

แต่ก็มีความพยายามทำาให้รัฐบาลลุงตู่จบในเดือนกรกฎาคมนี้

เช่นกัน 

ผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 

“ธรรมนัส พรหมเผ่า” ยังเป็นหอกข้างแคร่ที่ควรให้ความ

สนใจหรือไม่? 

มองในแง่แท็กติกทางการเมือง “ธรรมนัส” สร้างความปั่น

ป่วนได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงขั้นล้มรัฐบาล เพราะ “ลุงป้อม” ค้ำาอยู่

เหนือ “ธรรมนัส” อีกที 

ท่าทีของ “ธรรมนัส” ในวันนี้จึงมีเป้าหมายแซะ “ลุงตู่” 

เป็นหลัก 

การเมืองไม่มีมิตรแท้ ศัตรูถาวร 

เพื่อไทยทำาท่าจะยืมจมูก “ธรรมนัส” หายใจ แต่ก็ทำาได้ไม่

เต็มที่ เพราะ “ธรรมนัส” เองก็มีแผลรอบตัว 

ที่สำาคัญเป็นแผลที่ฝ่ายค้านเป็นคนแทงเสียเอง 

จึงกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกันอยู่ 

ทำาไม “ธรรมนัส” ต้องเขย่า “ลุงตู่” แล้วทำาไม “ลุงป้อม” 

ไม่ห้ามปราม หรือห้ามไม่ได้ 

แน่นอนครับเป้าหมายของ “ธรรมนัส” ไม่ใช่หัวหน้าพรรค

เศรษฐกิจไทย แต่ต้องการตำาแหน่งใหญ่ในรัฐบาล 

อัปตัวเองขึ้นมาอีกระดับ ก็ต้องชนรุ่นใหญ่  

การห้ามปรามของ “ลุงป้อม” ก็คือจับแยกออกจากพลัง

ประชารัฐ ส่งไปคุมพรรคเศรษฐกิจไทย ทำามากกว่านี้คงยาก 

เพราะน้ำาพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 

แต่การเขย่า “ลุงตู่” ของ “ธรรมนัส” นั่นไม่ค่อยจะได้ผล

นัก ก็เพราะแผลรอบตัวนั่นเอง 

วันก่อน “ธรรมนัส” พยายามจะส่งสัญญาณว่า 

“...ห�กได้รับเสียงสนับสนุนในสภ�น้อย มันก็ควรที่จะต้อง

พิจ�รณ�ตัวเอง...”

“...ถ้�เป็นผมเอง ถ้�ได้ที่โหล่อย่�งนั้น ก็คงจะไป...”

“ธรรมนัส” คงลืมไปว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รัฐนตรีที่ได้คะแนนเสียงไว้วางใจน้อย

ที่สุดชื่อ “ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์” 

ได้คะแนนไว้วางใจ ๒๖๙ คะแนน  

ขณะที่ “ลุงตู่” และรัฐมนตรีคนอื่นๆ ได้ ๒๗๒ คะแนน 

ยกเว้น “ลุงป้อม” ที่กระโดดไป ๒๗๗ คะแนน

“ธรรมนัส” โหล่สุด และไม่ลาออก แต่ถูก “ลุงตู่” ปลดใน

เวลาต่อมา

การเมืองไม่ได้เล่นกันวันเดียวครับ 

อดีตจะเป็นชนักติดหลังไปจนตาย

คนที่จะชี้อนาคตรัฐบาลและพลังประชารัฐไม่ใช่ “ธรรม

นัส” 

แต่เป็น “ลุงตู่”.

ผู้สร้างบารมี

ธรรมนัส แรงส่ง พลุสวย

เป็นสีดำามืดด้วย พลุสง่า

พลุประยุทธ์ จันทร์ โอชา

สว่างตา สว่างใจ ได้เจอ

ฝ่ายค้านก็มาเป็นฟ้ามืด

พลุประยุทธ์ยาวยืดนำาเสนอ

อีกมุม ก็เหมือน เพื่อนเกลอ

ช่วยเธอ ฝึกทน กุศลธรรม

ไทยทำา�อะไรตามใจชอบ���อะไรตามใจชอบ��

ไทยใช้�บ๋อย��ไทย�ไม่�เจริญ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย  ที่นับถือ

จำาได้ว่าคำาขวัญ “ไทยทำา ไทยใช้ ไทยเจริญ” เกิดขึ้น

ในยุคถนอม-ประพาส แต่วันนี้เปี๋ยนไปแล้ว เป็นไทยทำาอะไร

ตามใจชอบ อ้างแต่สิทธิเสรีภาพ อยากจะจอดรถหน้าบ้าน

ใคร ฉันพอใจจะจอด ถนนหลวงฉันพอใจจะเอากระถางต้น 

ไม้ จักรยานเก่าๆ ถังขยะ มาขวางถนนหน้าร้านเพื่อไม่ให้

ใครมาจอด ยกเว้นคนที่จะมาซื้อสินค้าร้านฉัน (เมืองขอนมี

ทุกถนน ผลก็คือผมจะไม่ยอมซื้อสินค้าของร้านที่มีพฤติกรรม

เช่นนี้เด็ดขาด วันนี้ ไทยทำาปืนขายออนไลน์ ไทยค้ายาเสพ

ติด ไทยหลอกลวงเล่นแชร์ ไทยหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์ 

ฯลฯ เพราะเสรีภาพกระฉูด

ไทยใช้บ๋อย ผมไม่ได้หมายถึงนักสนุกเกอร์ไทยที่ชอบ

ใช้บ๋อย แต่หมายถึงสามสัส&Tony ที่ชอบใช้บ๋อยเหมือนกัน 

วันนี้กะปิบูดส่งสัญญาณ ๕ ข้อ ปฏิรูป ปฏิวัติ และก่อการร้าย

มาจากเมืองแพรีส Tony ก็ส่งสัญญาณควันมาจากเมืองดูไบ

สั่งให้เสื้อแดงร่วมมือกับกิโยตินเคลื่อนไหวทั่วประเทศ หวัง

เผาบ้านเผาเมือง โดยเฉพาะกะปิบูดนั้นสั่งการถี่ยิบ หวังจะ

พังกำาแพงคุกให้ได้ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์กิโยตินสยาม

ดังนั้นไทยจึงไม่เจริญ เพราะไทยทำาลายไทย มิจฉา

อาชีพเต็มประเทศ ทุกวันนี้อย่าหวังหาความจริงจากธุรกิจ

ออนไลน์ เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นแชร์ไลน์ ผมสงสัย

ว่า Tony ตั้งกระทรวงดีอีเอสขึ้นมาทำาไม เพราะทำาได้แต่ใช้

กฎหมายอื่นๆ จัดการกับ “ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงแต่

สร้างความหวาดกลัว” ซึ่งก็ไม่สามารถควบคุมละครแม่นาก

พระโขนงได้ เพราะเด็กๆ ที่ยังไม่รู้ความเห็นแขนแม่นากยาว

มากก็จะต้องหวาดกลัว ฮิฮิ

สารพัดเรื่องโกหก สารพัดเรื่องชั่ว สารพัดเรื่องเลว 

เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ เพราะชั่วๆ คนไทย (ส่วนใหญ่) 

กระทำาดีๆ (คนไทยส่วนน้อยกระทำา) วันก่อนกลับมา “รีเมก” 

อีกแล้ว เพราะประโยคเด็ด “เผาไปเลยครับพี่น้อง ผมรับผิด

ชอบ” วันนี้คนที่ประกาศรับผิดชอบก็กลับมาประกาศซ้ำาอีก

แล้ว แต่ก็เป็นเพียงกระบอกเสียงของผู้ก่อการร้ายแดนไกล เป็น 

ผอ.ครอบครัวเพื่อไทย

กะปิบูดเอย Tony เอย ที่ประกาศเจตนารมณ์จากแดน                                                                            

ไกลน้ันก็เป็นเพียงฝันกลางแดด ไม่มีโอกาสเป็นจริง วันน้ีฝ่าย                                                                                     

แค้นฝ่ายค้านเคาะชื่อ ๑๑ รมต.ท่ีจะถูกขึงพืดกลางสภามาแล้ว 

แล้วยังมี “ทฤษฎีสมคบคิดแอบอยู่ด้วย” หวังผลประโยชน์

หลังการเลือกตั้ง ที่ดูเหมือนว่า ประชานิยม+ประชารัฐนิยม 

ทัพหน้าปราบมาร

ผิดชอบกัน จะน้ำ�ต�ตกก็โน้นและครับ ถูกฟ้องร้อง 

โทนี่ กับ กะปิบูด เป็นแนวร่วมกันแบบหลวมๆ แต่จุด

มุ่งหม�ยสุดท้�ยอ�จเป็นเรื่องเดียวกัน แม้ โทนี่จะสู้แบบไม่

เต็มเหมือนพรรคพวกกะปิบูด แต่ลึกๆ เข�ต้องก�รสิ่งเดียว 

กัน เพียงแต่โทน่ีฉล�ดกว่�กะปิบูด รอคอยกอบโกยห�กบรรลุ

เป้�หม�ย ส่วนกะปิบูดอ�จเป็นแค่หนังหน้�ไฟให้ โทนี่.

ได้ผล

 * ไล่ “บิ๊กตู่” ลาออกไปให้เต็มสูบ

“ปฏิรูปสถาบัน” นั้นเป้าหมาย

ยกเลิก “ม.๑๑๒” ต้องทำาลาย

ที่ไอ้พวก “ม็อบควาย” ได้ทำามา

 * ปลุกระดมกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

ผลก็ยังไม่สมมาดปรารถนา

ทั้ง “๓ กีบ�๓ สัส” นัดกันมา

“ทะลุฟ้า” หาสำาเร็จเสร็จไม่เจอ

 * “แนวร่วมธรรมศาสตร์” ยังพลาดเป้า

ทำาได้แค่ปลุกเร้านำาเสนอ

หลอกให้ “ม็อบ” ทั้งหลายได้ไปเจอ

“แก๊สน้ำาตา” และ “คุก” เกร่อเผลอมี “ตาย”

 * ปีสองปีที่ผันผ่านงานจึงกร่อย

ผู้ที่คอยดูผลบนเป้าหมาย

“ล่มชาติ�ล่มเจ้า�ล้มประยุทธ์” จุดสุดท้าย

ก็ไม่ได้สมหวังดังตั้งใจ

 * วันนี้ “ม็อบ” กลับมาอีกคราหนึ่ง

เป็น “ม็อบ” ซึ่งไร้แกนนำาทำาเป็นไก๋

ว่าไม่มี “ผู้หนุนหลัง” ทุกครั้งไป

มีแต่ “พวกจัญไร” นั้นไงทำา

 * จึง “สามเหลี่ยมดินแดง” เริ่มแรงเดือด

หลังได้เหือดหายไปไม่เป็นส่ำา

จับตามองให้ดีมี “พวกระยำา”

ต้องรับกรรมอีกเท่าใดในครั้งนี้

 * ครับ...ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ทั่นผู้ว่าฯ-

กทม.อย่าชักช้าไวเร็วรี่

อำานวยความสะดวกพวกนี้ที

จัดรถเยี่ยว-รถขี้อย่าลีลา

 * การชุมนุมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน

ทุกทุกท่านทำาได้เสมอหน้า

วันนี้เจอของจริงแล้วนะแก้วตา

ตามที่ “หาเสียง” ไว้ได้ผลเอย (ฮา)

สมโชค พลรักษ์

น่

ป

สายัณห์ ยุติธรรม



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6 เศรษฐกิจ

ลุ้น66SMEผลประกอบการฟื้น
ไทยโพสต์ • เปิดผลสำ�รวจคว�ม

เชื่อมั่นเอสเอ็มอีไตรม�ส 2/2565 

อยู่ที่ระดับ 56.00 ระบุกลุ่มท่อง

เที่ยวเชื่อมั่นสูงสุด หลังอ่วมพิษ

โควิด-19 ทำ�ลูกค้�-กำ�ลังซ้ือชะลอ 

ค�ดปี 2566 ผลประกอบก�รทยอย

กลับเข้�สู่ภ�วะปกติ

น�ยมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง 

ผู้อำ�นวยก�รโครงก�รศูนย์วิจัย

และให้คำ�ปรึกษ� สถ�บันบัณฑิต

บริห�รธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬ� 

ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย กล่�วว่� 

จ�กก�รสำ�รวจเอสเอ็มอี 504 ตัว                           

อย่�ง พบว่� ในไตรม�ส 2 ปี 

2565 เอสเอ็มอีมีคว�มเชื่อมั่นต่อ

เศรษฐกิจและธุรกิจ อยู่ที่ระดับ 

56.00 และค�ดก�รณ์ไตรม�ส 3 

ปี 2565 จะปรับตัวเพิ่มขึ้น อยู่ที่

ระดับ 62.91 จ�กสถ�นก�รณ์โควิด-                                                       

19 คล่ีคล�ยลง โดยเอสเอ็มอีขน�ด

กล�งคือกลุ่มที่มีคว�มเชื่อมั่นทั้ง

ปัจจุบันและอน�คตสูงที่สุด

โดยกลุ่มเอสเอ็มอีภ�คท่อง                                            

เที่ยวมีคว�มเชื่อมั่นสูงสุด ซึ่งผู้

ประกอบก�รค�ดว่�จะลงทุนเพิ่ม

ในไตรม�ส 2 และไตรม�ส 3 สูง                           

กว่�ธุรกิจประเภทอื่น รวมถึงมี

ก�รค�ดว่�จะจ้�งง�นเพ่ิมข้ึนม�ก 

กว่�ธุรกิจประเภทอื่น ส่วนภ�ค

ธุรกิจก่อสร้�งมีคว�มเชื่อมั่นใน

ไตรม�ส 2 ลดลง เนื่องจ�กได้

รับผลกระทบต้นทุนเพิ่มขึ้น ข�ด

สภ�พคล่อง อย่�งไรก็ต�มคว�ม

เชื่อมั่นในอน�คตปรับตัวเพิ่มขึ้น

นอกจ�กน้ี เอสเอ็มอี 69.84% 

ค�ดว่�ผลประกอบก�รของธุรกิจ

จะกลับเข้�สู่ระดับเดียวกับช่วง

ก่อนก�รระบ�ดโควิด-19 ในช่วง

ปี 2566 เป็นต้นไป และจ�กสถ�น                                         

ก�รณ์โควิด-19 ท่ีผ่�นม� เอสเอ็ม 

อีถึง 59.33% ระบุว่�ได้รับผล                                

กระทบรุนแรง โดยเฉพ�ะภ�คก�ร                                   

ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบม�ก

ท่ีสุด จ�กปัจจัยหลักได้แก่ จำ�นวน                                                   

ลูกค้�และกำ�ลังซื้อที่ลดลง และ

ในช่วงโควิด-19 นั้น เอสเอ็มอี                                              

64.48% ปรับตัวด้วยก�รลดต้นทุน 

และมีสัดส่วนถึง 61.11% นำ�เทค 

โนโลยีดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ม�

ใช้ในก�รปรับตัว ได้แก่ โฆษณ�

ผ่�นออนไลน์ จัดทำ�เว็บไซต์/เฟซ 

บุ๊กข�ยสินค้� เพ่ิมช่องท�งจ่�ยเงิน                                       

ไร้สัมผัส ขย�ยช่องท�งข�ยออน 

ไลน์ เป็นต้น.

สัมมนา • น�ยรักษ์ วรกิจโภค�ทร กรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รเพื่อก�รส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย หรือ 

EXIM BANK เป็นวิทย�กรบรรย�ยในหัวข้อ “สูตรสำ�เร็จช่วย SMEs เปลี่ยนธุรกิจสู่คว�มยั่งยืน” เติมคว�มรู้แก่

ผู้ประกอบก�ร SMEs ที่เข้�ร่วมกิจกรรม “Young Exporters Advisory Clinic” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ

สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สร้�งผู้ส่งออกรุ่นใหม่ให้ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่�งยั่งยืนใน

ยุค Next Normal ในง�น FTI Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้�น�น�ช�ติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษ� จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุน�ยน 2565.

พิษ‘โควิด’ทำ�ศก.ไทยโตอืด
ห่วงระบ�ดใหม่ฉุดท่องเที่ยว

ธปท.จับต�Q3เฟ้อพุ่งแตะ8%

ไทยโพสต์ • ‘เวิลด์แบงก์’ ชี้พิษโควิด-น้ำามันแพงทำาเศรษฐกิจไทย

โตช้า หวั่นโควิดปะทุระลอกใหม่ฉุดท่องเที่ยว ‘ธปท.’ จับตาไตรมาส 

3 เงินเฟ้อทะลุ 8% ด้าน ‘CIMBT’ แนะตั้งรับ 6 ความเสี่ยงกดดัน

เศรษฐกิจ

น�ยเกียรติพงศ์ อริยปรัชญ�                                  

นักเศรษฐศ�สตร์อ�วุโส ธน�ค�ร 

โลก (เวิลด์แบงก์) ประจำ�ประเทศ 

ไทย กล่�วว่� แม้เศรษฐกิจไทย                        

จะเร่ิมฟ้ืนตัวต้ังแต่ไตรม�ส 4/2564 

ต่อเนื่องม�ถึงไตรม�ส 1/2565 

แต่เป็นก�รฟื้นตัวช้�กว่�ประเทศ

อื่นในภูมิภ�ค เนื่องจ�กไทยได้

รับผลกระทบจ�กโควิด-19 หล�ย

ระลอก และผลกระทบจ�กคว�ม

ขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครนทำ�ให้

ร�ค�พลังง�นสูงข้ึน ซ่ึงไทยมีก�ร 

นำ�เข้�พลังง�นถึง 5% ต่อจีดีพี

ท้ังน้ี ต้องติดต�มสถ�นก�รณ์ 

โควิด-19 เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยง

ที่อ�จระบ�ดระลอกใหญ่อีกครั้ง 

ซึ่งจะกระทบกับท่องเที่ยว โดย

เศรษฐกิจไทยพึ่งพ�ท่องเที่ยวถึง 

12-15% ของจีดีพี ส่วนเงินเฟ้อที่

เพิ่มขึ้นจะกระทบกับกลุ่มร�ยได้

น้อยม�กที่สุด ห�กร�ค�พลังง�น

และอ�ห�รปรับข้ึน 10% จะเพ่ิม

คว�มย�กจนประม�ณ 1.5% หรือ 

คิดเป็น 9 แสนคน

น�ยอมรเทพ จ�วะล�                                      

ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ผู้                                             

บริห�รสำ�นักวิจัย และที่ปรึกษ�                                             

ก�รลงทุน ธน�ค�รซีไอเอ็มบี                                                

ไทย (CIMBT) เปิดเผยว่� ครึ่ง                                                     

หลังปี 2565 ไทยต้องรับมือ 6                                                     

คว�มท้�ท�ย ได้แก่ 1.เงินเฟ้อพุ่ง 

สูงกว่� 10% 2.บ�ทอ่อนค่�ทะลุ 

36 บ�ท/ดอลล�ร์สหรัฐ 3.ก�ร 

เมืองไทยข�ดเสถียรภ�พ นักลง 

ทุนชะลอโครงก�รใหม่ 4.ปัญห� 

คว�มขัดแย้งในยุโรปรุนแรงข้ึน 

หนุนร�ค�น้ำ�มันพุ่ง 5.สหรัฐเส่ียง 

เข้�สู่ภ�วะถดถอยเร็ว และ 6.จีน 

ต้องล็อกด�วน์อีกรอบ ทำ�ให้

เศรษฐกิจจีนชะลอหนัก กระทบ

ก�รส่งออกของไทย

“เศรษฐกิจไทยเสี่ยงโตช้�

ในช่วงไตรม�ส 3/2565 แต่ไม่น่�

ถึงขั้นถดถอย และมีโอก�สขย�ย

ตัวได้ม�กกว่� 3.1% จ�กก�ร

เปิดเมืองและก�รกลับม�ของนัก

ท่องเที่ยว มีโอก�สเห็นจีดีพีไทย

ครึ่งปีหลังขย�ยตัวม�กกว่� 4% 

และต่อเนื่องไปปีหน้� ส่วนภ�ค

อสังห�ริมทรัพย์ค�ดว่�จะได้รับ

ผลกระทบจ�กดอกเบี้ยบ้�นปรับ

ข้ึน ทำ�ให้คนชะลอซ้ือบ้�น ยอด

ข�ยบ้�นใหม่ท่ีลดลง” น�ยอมรเทพ

กล่�ว

น�งส�วชญ�วดี ชัยอนันต์ 

ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยบริห�ร

ก�รสื่อส�รองค์กร ธน�ค�รแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่� 

เศรษฐกิจไทยไตรม�ส 2/2565 

จะขย�ยตัวได้ดีกว่�ไตรม�ส 1/ 

2565 ส่วนอัตร�เงินเฟ้อทั่วไปเร่ง

ขึ้นจ�กอัตร�เงินเฟ้อหมวดพลัง                                    

ง�น ต�มก�รปรับข้ึนค่�ไฟฟ้�และ                                            

ร�ค�น้ำ�มันข�ยปลีกในประเทศ 

โดยค�ดว่�เงินเฟ้อจะปรับตัวสูง 

สุดในไตรม�ส 3 เฉลี่ยที่ 7.5% 

โดยมีโอก�สที่บ�งเดือนช่วงไตร 

ม�ส 3 จะเพิ่มสูงสุดถึง 8%.

ดีเดย์สีเหลือง-ชมพูนั่งฟรีต้นปีหน้�

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา

มีนบุรี • “ศักด์ิสย�ม” จ้ีเร่งเครื่อง

รถไฟฟ้�ชมพู-เหลือง เล็งเปิดให้

ประช�ชนทดลองนั่งฟรี 3 เดือน 

ตั้งแต่ ม.ค.-มี.ค.66 ก่อนเปิดเต็ม

รูปแบบปล�ยปี 66

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ 

รมว.คมน�คม เปิดเผยว่� ได้ลง  

พื้นที่ติดต�มคว�มคืบหน้�ก�รก่อ                            

สร้�งโครงก�รรถไฟฟ้�ร�งเดี่ยว 

(โมโนเรล) ส�ยสีเหลือง ช่วง

ล�ดพร้�ว-สำ�โรง ระยะท�ง 30.4 

กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 4.9 หมื่น

ล้�นบ�ท และส�ยสีชมพู ช่วงแค

ร�ย-มีนบุรี ระยะท�ง 34.5 กม. 

วงเงิน 5.2 หมื่นล้�นบ�ท โดย

ก�รก่อสร้�งรถไฟฟ้�ทั้ง 2 ส�ย

ยังพบปัญห�และอุปสรรคในก�ร                                                

ก่อสร้�ง ซ่ึงบ�งพ้ืนท่ีมีส�ธ�รณูปโภค

ต�มแนวเส้นท�งก่อสร้�งอยู่ด้วย ส่ง

ผลให้ก�รก่อสร้�งมีคว�มล่�ช้�  

ท้ังน้ี ได้เร่งให้ประส�นขอ                                               

คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นท่ีเก่ียว 

ข้อง เพื่อให้ก�รก่อสร้�งเดินหน้�ได้      

อย่�งร�บร่ืนและแล้วเสร็จต�มกำ� 

หนด รวมท้ังดำ�เนินก�รคืนพ้ืนท่ีโดย

เร็ว เพื่อบรรเท�ปัญห�จร�จรและ

ลดผลกระทบต่อก�รเดินท�งของ

ประช�ชนให้ม�กท่ีสุด พร้อมท้ังให้

คว�มสำ�คัญกับก�รออกแบบเพื่อคน

ท้ังมวล (Universal Design) ด้วย 

อย่�งไรก็ต�ม รถไฟฟ้�ส�ย

สีเหลืองและชมพูมีแผนทดสอบ

เดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เร่ิม

ภ�ยในเดือน ต.ค.2565 ก่อนเปิด

ให้ประช�ชนได้ทดลองใช้บริก�ร

รถไฟฟ้�เหลืองและชมพูฟรีเป็น

เวล� 3 เดือน ต้ังแต่เดือน ม.ค.-มี.ค.

66 โดยจะเปิดให้บริก�รบ�งช่วง

ก่อน ซ่ึงส�ยสีเหลืองเปิดให้บริก�ร

ต้ังแต่สถ�นีภ�วน�ถึงสถ�นีสำ�โรง 

ส่วนส�ยสีชมพูเปิดให้บริก�รต้ังแต่

สถ�นีศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 

แจ้งวัฒนะ ถึงสถ�นีมีนบุรี จ�ก

น้ันจะเปิดให้บริก�รตลอดส�ยช่วง

ปล�ยปี 66.

การด่ิงลงของดัชนีตลาดหุ้นยังคงสร้างความหวาดวิตกใน

หมู่นักเก็งกำ�ไรระยะสั้นม�ก เพร�ะนักเก็งกำ�ไรจะยึดติดอยู่กับ

ปัจจัยลบที่เข้�ม�กระทบ โดยมองข้�มปัจจัยบวกที่เกื้อหนุนธุรกิจ 

ทำ�ให้ก�รเล่นเก็งกำ�ไรส่วนต่�งร�ค�อย่�งเดียวมีคว�มเสี่ยงสูงม�ก 

และด้วยอิทธิพลท�งด้�นจิตวิทย�ของก�รเก็งกำ�ไร จึงกดดันตล�ด

ให้ลดต่ำ�ลงได้ม�กกว่�ปกติ อย่�งกรณีว�นนี้ (30 มิ.ย.65) เมื่อนัก

ลงทุนต่�งช�ติข�ยหุ้นออกค่อนข้�งม�ก ซ่ึงก็คงจะเกิดจ�กก�รมอง                                                                                    

ตล�ดหุ้นล่วงหน้�ของด�วโจนส์ท่ีม�เล่นกันในแดนลบตลอดท้ังวัน 

ทำ�ให้เชื่อกันว่�จะมีผลกดดันให้ด�วโจนส์ปกติในวันศุกร์สุดสัปด�ห์

ต้องอ่อนตัวลง จึงมีก�รเลือกที่จะข�ยหุ้นออกก่อนล่วงหน้� ก็เป็น  

ก�รเก็งกำ�ไรโดยตรง แต่ที่น่�มองคือบรรด�กองทุนและโบรกเกอร์

ก็คล้อยต�มกระแส จึงเท่�กับม�ช่วยข�ยกดตล�ดต�มนักลงทุน

ต่�งช�ติไปด้วย นับเป็นผลท�งจิตวิทย�โดยตรง

อ�จตั้งข้อสังเกตได้ว่� ก�รที่นักลงทุนต่�งช�ติและไทยบ�ง

ส่วนเกิดคว�มวิตก เพร�ะว�นน้ี

มีก�รร�ยง�นก�รค�ดหม�ยของ

ท�งธน�ค�รโลกที่ประจำ�ไทย

ออกม�มองว่� ไทยมีปัจจัยเสี่ยง

กดดันอยู่ม�ก ทำ�ให้เศรษฐกิจ

เติบโตช้�กว่�ประเทศในกลุ่ม

อ�เซียนบ�งประเทศ โดยอ้�ง

เหตุผลว่�เพร�ะไทยมีก�รใช้

พลังง�นม�กจึงต้องแบกรับ

ภ�ระร�ค�น้ำ�มันที่ปรับสูงม�ก 

แล้วยังประเมินว่� แม้ไทยจะ

เปิดประเทศแต่ในปี 2565 นี้ก็

จะมีนักท่องเที่ยวม�ไทยแค่ 6 

ล้�นคน นับเป็นก�รประเมิน

ที่ต่ำ�กว่�ที่ท�งก�รประเมินว่�

จะมีนักท่องเที่ยวม�กถึง 10 

ล้�นคน ต่�งกันกว่� 40% จึงทำ�ให้นักลงทุนพลอยมองเศรษฐกิจไทย

ยังโตไม่ดี ตรงกันข้�มกับท�ง ธปท.ที่ออกม�ร�ยง�นก�รเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยไตรม�ส 2 ดีกว่�ไตรม�สแรก เนื่องจ�กทั้งก�รส่งออก

และก�รท่องเที่ยวมีก�รเติบโตสูง โดยเฉพ�ะก�รท่องเที่ยวกลับม�คึก                                                                              

คักสูงม�ก แม้จะมีเงินเฟ้อสูงก็จะไม่สูงม�กเหมือนท�งสหรัฐและยุโรป 

ทำ�ให้เชื่อว่�เงินจะไม่ไหลออก มีแต่จะไหลกลับเข้�ม� เนื่องจ�กบรรย� 

ก�ศโดยรวมดูดี โดยเฉพ�ะครึ่งหลังของปีจะดีกว่�ครึ่งปีแรกด้วย นี่

คือปัจจัยบวกโดยเฉพ�ะของไทย ทำ�ให้มองตล�ดจะค่อยๆ ตอบรับกับ

ปัจจัยบวกม�กขึ้น จึงเลือกลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่�มอง ในกลุ่มธน�ค�รแนวโน้มดอกเบ้ียสูง ธุรกิจ

จะมีกำ�ไรดี น่�มองท่ี BBL, KKP และ TISCO กลุ่มขนส่งท้ังก�รส่ง

ออกดีและธุรกิจท่องเท่ียวฟ้ืนม�ก มีผลดีกับก�รขนส่งและบริก�รม�ก 

น่�มองท่ี PSL, III และ NEX กลุ่มวัสดุก่อสร้�งยังคงเติบโตดี จึงน่�

มองท่ี SCC, EPG และ STECH กลุ่มโรงพย�บ�ลธุรกิจยังโตดีต�ม

สภ�วก�รณ์ท่ียังมีโรคระบ�ดอยู่ น่�มองท่ี CMR, EKH และ THG หุ้น

ร�ยตัวท่ีน่�มองมี ASAP, SHR และ HANA เป็นต้น

สุดสัปด�ห์นี้ตล�ดคงคึกคักต่อเนื่อง ยิ่งร�ค�หุ้นต่ำ�ลงก็เป็น

จังหวะดีกับก�รทยอยเลือกลงทุนได้ดี.

เก็งกำาไรเสี่ยง เลือกลงทุนคุ้มค่า

ปีนี้ตลาดหุ้นไทยมีสินค้าที่หลากหลายเข้าระดมทุน

อย่�งคึกคัก รวมทั้งธุรกิจก�รข�ยสินค้�และบริก�รด้�น GPS 

Tracking อย่�ง บมจ.ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ ไพรส์ หรือ DTCENT 

ทำ�ธุรกิจออกแบบ ผลิต จัดจำ�หน่�ย และให้บริก�รเช่�อุปกรณ์

ติดต�มย�นพ�หนะด้วยด�วเทียม รวมถึงระบบเทเลเมติกส์สำ�หรับ

ย�นพ�หนะและซอฟต์แวร์สำ�หรับบริห�รง�นขนส่ง ที่นำ�ทีม

บริห�รโดย “ทศพล คุณะเพิ่มศิริ” เตรียมแผนจ่อเข้�ระดมทุน

ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คัมมิ่งซูน ...•

ด้�น บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง หรือ WGE ยังคง

เดินหน้�ขย�ยธุรกิจไม่ยั้ง ล่�สุด “เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม” บิ๊กบอส 

สั่งลุยสร้�งโรงง�นผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำ�เร็จรูปเต็มพิกัด บน

เนื้อที่ 14 ไร่ในจังหวัดปทุมธ�นี รองรับอุตส�หกรรมรับเหม�

ก่อสร้�งฟื้นตัวอย่�งเด่นชัด ง�นนี้ช่วยเพิ่มศักยภ�พก�รรับง�น

ได้อีกเพียบ แถมตอนนี้ยังเดินหน้�ยื่นประมูลง�นใหม่ทั้งรัฐและ

เอกชน มูลค่�ไม่ต่ำ�กว่� 8,000 ล้�นบ�ท ต�มผลง�นปีนี้ ไว้เลย 

มีหวังโตทะลักเป็นแน่ ...•

ขยับม�ที่ บมจ.โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN ส้มหล่น! 

รับทรัพย์เต็มๆ หลังจ�ก ครม.ไฟเขียวยกเลิก VAT ผู้ประกอบ

ก�รบริก�ร Data Center จ�กเดิมที่ต้องเสียภ�ษีอัตร� 7% 

ทำ�เอ�ซีอีโอ “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” ยิ้มแก้มปริ! พร้อมลุย

ธุรกิจ Data Center เต็มพิกัด ขณะที่แผนขย�ยพื้นที่ให้บริก�ร

เพิ่มเดินหน้�ต�มเป้�หม�ย โดยเฉพ�ะก�รก่อสร้�งอ�ค�ร IDC 

ศูนย์ข้อมูล Data Center ถนนพระร�ม 9-ศรีนครินทร์ ล่�สุดคืบ

หน้�ไปด้วยดี ค�ดว่�จะเริ่มก่อสร้�งภ�ยในปีนี้ รู้กันอย่�งนี้คงไม่

ต้องเด� ผลง�นปีนี้ติดปีกบินได้แน่นอนคร้��! ...•

ส่วน บมจ.พรีบิลท์ หรือ PREB มีสัญญ�ณดีๆ ม�บอก                                                

กัน ตอนนี้โครงก�รพรรณน� พุทธมณฑลส�ย 3 โครงก�รบ้�น

เดี่ยวเรียบหรูสไตล์อังกฤษ ภ�ยใต้ก�รพัฒน�ของ “พรีบิลท์                                                                     

ดีเวลลอปเม้นท์” ซ่ึงเป็นบริษัทลูกกำ�ลังไปได้สวย ส�ยตรงจ�ก                                                                              

PREB ร�ยง�นว่�มีลูกค้�ทยอยเรียงคิวโอนบ้�นกันอย่�งหน�                                                                                   

ต� แบบนี้ค�ดว่�ในไตรม�ส 2 และ 3 ของปีนี้น่�จะปิดโครงก�ร

ได้แน่นอน เอ�เป็นว่�...ช่วงครึ่งหลังปีนี้มีหวังรับทรัพย์เป๋�ตุงได้

เลยคร้���! ...•

รีบจองด่วน!!! โครงการซิลเวอร์เลค พาร์ค โครงก�รแนว

ร�บย่�นสุวินทวงศ์ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์ หรือ EVER เหลือ

เพียง 3 หลังสุดท้�ยก่อนปิดก�รข�ยโครงก�ร…ลดสุดๆ โดนใจใน

ร�ค�เดียว 6.89 ล้�นบ�ท บ้�นเด่ียว 4 ห้องนอน 100 ต�ร�งว� 

ฟังก์ชันครบ ท่ีดินใหญ่กว่�ตัวบ้�น 2 เท่� ในทำ�เลโซนหน้�สวน 

ติดแอร์ให้ฟรีทุกห้อง ฟรีค่�โอนกรรมสิทธ์ิ Wow Wow …. ตอบ

โจทย์ยุค New Normal รับกระแส Work From Home ถูกใจจริงๆ 

ท่�นท่ีสนใจส�ม�รถแวะชมโครงก�รได้ทุกวันในเวล� 09.00-

18.00 น. ติดต่อสอบถ�มหรือนัดหม�ยเข้�ชมโครงก�ร โทร. 06-

3946-5566 ลิงก์เว็บ: https://bit.ly/36ZrpKT ...•

ต่อมาตรการ

จ่ายบัตรเครดิต

ขั้นต่ำาอัตรา5%

ไทยโพสต์ • น�ยรณดล นุ่มนนท์                                                    

รองผู้ว่�ก�ร ด้�นเสถียรภ�พสถ�                                                      

บันก�รเงิน ธน�ค�รแห่งประเทศ 

ไทย (ธปท.) เปิดเผยว่� คณะ

กรรมก�รนโยบ�ยสถ�บันก�รเงิน 

(กนส.) เห็นว่� เศรษฐกิจในภ�พ

รวมมีแนวโน้มฟ้ืนตัวชัดเจนข้ึน เร่ิม

ส่งผลดีต่อสถ�นะของลูกหน้ีหล�ย

กลุ่ม สถ�บันก�รเงินมีเงินกองทุน 

สภ�พคล่องท่ีอยู่ในระดับสูง จึงเห็น                                                     

ควรให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รกำ�กับ                                               

ดูแลให้สอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจ

ประกอบด้วย 1.ยกเลิกก�ร

จำ�กัดอัตร�จ่�ยเงินปันผล จ�กเดิมท่ี

จำ�กัดอัตร�ก�รจ่�ยไม่เกิน 50% ของ

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2.ปรับอัตร�เงินนำ� 

ส่งจ�กสถ�บันก�รเงินเข้�กองทุน

ฟ้ืนฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�ร

เงิน (FIDF) กลับสู่ระดับปกติท่ี 0.46% 

ต่อปี ต้ังแต่ต้นปี 2566 เป็นต้นไป

นอกจ�กน้ียังมีม�ตรก�ร

เพ่ิมเติมเพื่อดูแลลูกหน้ีร�ยย่อยท่ีมี

คว�มเปร�ะบ�ง ได้แก่ 1.คงก�รล

ดอัตร�ก�รผ่อนชำ�ระหน้ีบัตรเครดิต                                                   

ข้ันต่ำ�ท่ี 5% ออกไปอีก 1 ปี จ�ก

ส้ินปี 2565 จนถึงส้ินปี 2566 และ

ที่ 8% ในปี 2567 โดยให้กลับสู่

เกณฑ์ปกติที่ 10% ตั้งแต่ปี 2568 

เป็นต้นไป และคงก�รขย�ยระยะ

เวล�ชำ�ระหน้ีของสินเชื่อส่วนบุคคล

ดิจิทัลที่ 1 ปี ออกไปจนถึงสิ้นปี 

2566 จ�กเกณฑ์ปกติท่ีกำ�หนดไว้ 

6 เดือน เพื่อช่วยลดภ�ระก�รจ่�ย

ชำ�ระหน้ี และรักษ�สภ�พคล่องให้

ครัวเรือนในกลุ่มเปร�ะบ�ง

และยังปรับปรุงโปรแกรม

ก�รจ่�ยหน้ีของโครงก�รคลินิกแก้หน้ี                                              

โดยเพ่ิมท�งเลือกในก�รผ่อนชำ�ระ 

เพื่อจูงใจให้ลูกหน้ีท่ียังมีกำ�ลังส�ม�รถ

จบหน้ีได้เร็วข้ึน ซ่ึงลูกหน้ีท่ีเลือกแผน                                             

ก�รชำ�ระหน้ีท่ีมีระยะเวล�ส้ันจะได้

รับอัตร�ดอกเบ้ียผ่อนปรนข้ึน และ

เตรียมจัดมหกรรมไกล่เกล่ียหน้ีใน                                               

ไตรม�ส 3/2565 เพื่อเป็นช่องท�ง                                                   

เ ส ริม ใ ห้ ลูกห น้ีก ลุ่ม เปร�ะบ�ง

ส�ม�รถขอรับคว�มช่วยเหลือได้.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.78 35.51
ยูโร 36.16 37.27
ปอนดสเตอรลิง 41.86 43.44
เยน (100 เยน) 25.27 26.37
หยวนจีน 4.95 5.34
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,250 30,350
ทองรูปพรรณ 29,698 30,850
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

30/6/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,642.49 6,226.41 -583.92
 5,195.11 5,390.35 -195.24
 36,039.99 37,409.01 -1,369.02
 25,113.89 22,965.71 +2,148.17

71,991.49
-17.85

1,568.33

ปตท.โวยอดขายปัง

จ่อเก็บค่าชาร์จEV

เร่งขยาย450แห่ง

ห้างค้าส่ง-ปลีกยันไม่ปรับขึ้นราคา

น�ยวัฒนศักย์ เสือเอ่ียม อธิบดีกรมก�รค้�ภ�ยใน เปิด

เผยว่� กรมฯ ได้ประชุมร่วมกับห้�งค้�ส่งค้�ปลีกและร้�นสะดวก

ซ้ือเพื่อติดต�มสถ�นก�รณ์ร�ค�สินค้�อุปโภคบริโภค โดยได้รับ

ก�รยืนยันจ�กผู้ประกอบก�รว่�จะไม่มีก�รปรับข้ึนร�ค�ในช่วง

น้ี และยินดีท่ีจะให้คว�มร่วมมือกับกระทรวงพ�ณิชย์จัดโปรโม

ช่ันอย่�งต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดภ�ระค่�ครองชีพให้กับประช�ชน 

และกรมฯ ยังได้ขอคว�มร่วมมือให้ตรึงอัตร�ค่�ธรรมเนียมต่�งๆ 

ในช่วงน้ี และสำ�หรับร�ค�จำ�หน่�ยปลีกจะต้องไม่ให้มีก�รเอ�

เปรียบผู้บริโภค โดยให้มีก�รปิดป้�ยแสดงร�ค�อย่�งชัดเจน

ธอส.ช่วยลูกหนี้เอ็นพีแอล

น�ยฉัตรชัย ศิริไล กรรมก�รผู้จัดก�รธน�ค�รอ�ค�ร 

สงเคร�ะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่� ธอส.ขย�ยม�ตรก�รช่วยเหลือลูก

หน้ีสถ�นะเอ็นพีแอล หรือลูกหน้ีสถ�นะเอ็นพีแอลท่ีอยู่ระหว่�ง

ก�รใช้ม�ตรก�รช่วยเหลือของธน�ค�ร หรืออยู่ระหว่�งปรับ

โครงสร้�งหน้ี หรือลูกหน้ีสถ�นะมีโจทก์นอกท่ียังคงได้รับผล 

กระทบด้�นร�ยได้จ�กโควิด-19 ให้ส�ม�รถลดภ�ระค่�ใช้                                                                              

จ่�ยได้ต่อไป โดยให้ผ่อนชำ�ระเงินงวดต่ำ� พร้อมลดอัตร�ดอก 

เบ้ียเงินกู้พิเศษ ระยะเวล� 1 ปี แบ่งเป็น เดือนท่ี 1-3 ผ่อน

ชำ�ระเพียงงวดละ 1,000 บ�ท คิดดอกเบ้ียเท่�กับ 0% ต่อปี (ตัด

ชำ�ระเงินต้นท้ังหมด) เดือนท่ี 4-6 คิดเงินงวดจ�กอัตร�ดอกเบ้ีย 

1.99% ต่อปี กรณีเงินต้นคงเหลือ 1 ล้�นบ�ท อัตร�ดอกเบ้ีย 

1.99% ต่อปี เงินงวดจะอยู่ท่ี 1,800 บ�ทต่อเดือน และเดือนท่ี 

7-12 คิดเงินงวดจ�กอัตร�ดอกเบ้ีย 3.90% ต่อปี กรณีเงินต้น

คงเหลือ 1 ล้�นบ�ท เงินงวดจะอยู่ท่ี 3,500 บ�ท ห�กลูกหน้ี

ชำ�ระเกินท่ีธน�ค�รกำ�หนดจะนำ�ไปตัดดอกเบ้ียค้�งชำ�ระของ

ลูกหน้ี (ถ้�มี) โดยลูกหน้ีส�ม�รถลงทะเบียนแจ้งคว�มประสงค์

เข้�ม�ตรก�รต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค.-30 ธ.ค.2565

คลายล็อกแบงก์ปรับเวลาเปิด-ปิดสาขา!

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� สม�คมธน�ค�รไทย และธน�ค�ร

สม�ชิก ได้ร่วมห�รือและพิจ�รณ�แนวท�งปฏิบัติสำ�หรับง�น

บริก�รภ�คธน�ค�รให้สอดคล้องกับแนวท�งของภ�ครัฐ ถึง

ผลกระทบต่อลูกค้�ประช�ชนท้ังท�งตรงและท�งอ้อม หลังจ�ก

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 มีแนวโน้มคล่ีคล�ย 

และภ�ครัฐได้ผ่อนคล�ยม�ตรก�รก�รเฝ้�ระวัง ดังน้ี 1.ธน�ค�ร 

พ�ณิชย์แต่ละแห่งจะพิจ�รณ�ผ่อนคล�ยก�รปรับเวล�เปิด-ปิด

ทำ�ก�รส�ข� ก�รจำ�กัดจำ�นวนลูกค้�ในส�ข�ต�มคว�มเหม�ะ

สม แต่ยังขอคว�มร่วมมือลูกค้�ผู้ใช้บริก�รให้เว้นระยะห่�งและ

สวมหน้�ก�กอน�มัยขณะทำ�ธุรกรรมท่ีส�ข�ของธน�ค�ร

KC ฟุ้งปี 65 ยอดขายโตกว่า 100%

น�ยสันติ ปิยะทัต กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ.เค.ซี. 

พร็อพเพอร์ตี้ หรือ KC เปิดเผยว่� ในปี 2565 บริษัทเน้น

ก�รดำ�เนินง�นผ่�น 5 กลยุทธ์หลัก เพื่อพลิกฟื้นบริษัทแบบ

ยั่งยืนทั้งด้�น Product, ด้�น Process, ด้�นต้นทุน, ด้�น

ก�รตล�ด และกลยุทธ์ด้�นธุรกิจใหม่ มั่นใจหลังล้�งข�ดทุน

หมดจะส�ม�รถเติบโตแบบก้�วกระโดด ตั้งเป้�ปี 65 โตกว่� 

100% หรือประม�ณ 300 ล้�นบ�ท พร้อมเตรียมที่ดินสำ�หรับ

พัฒน�โครงก�รในรูปแบบใหม่ๆ ล่�สุดได้เตรียมเจรจ�แลนด์

ลอร์ดเพื่อร่วมทุนผุดโครงก�รบ้�นพรีเมียม มั่นใจภ�ยใน 3 ปี

ฐ�นะก�รเงินแกร่ง มียอดข�ย 2 พันล้�นบ�ท.

เชียงใหม่ • ‘ปตท.’ ฟุ้งยอด

ข�ยเพิ่มดันผลง�นไตรม�ส 2 

สดใส ก�งแผนลงทุน 5 ปี ลุย

ธุรกิจใหม่เต็มสูบ ส่งสัญญ�ณ 

ส.ค.นี้เล็งเก็บค่�ช�ร์จไฟฟ้�รถ

อีวี ลั่น OR เร่งขย�ยปั๊มช�ร์จ

แตะ 450 แห่งสิ้นปีนี้ รองรับ

ก�รใช้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ด้�นพลังง�นเปิดยอดใช้น้ำ�มัน

เชื้อเพลิง 5 เดือนแรกพุ่งรับ

อ�นิสงส์เศรษฐกิจฟื้นตัว

น�ยอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รและ

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) หรือ PTT                                                 

เปิดเผยในก�รบรรย�ยในง�น FTI                                      

Expo 2022 ว่� ค�ดว่�แนวโน้ม

ยอดข�ยของ ปตท.ช่วงไตรม�ส 

2/2565 จะปรับเพ่ิมข้ึนจ�กไตรม�ส                                                 

ท่ีผ่�นม� และสูงกว่�ช่วงเดียว 

กันของปีก่อน ซ่ึงเป็นไปต�มทิศ                               

ท�งร�ค�น้ำ�มันท่ีปรับสูงข้ึน และ                            

สถ�นก�รณ์โควิด-19 เร่ิมคล่ีคล�ย 

ก�รเปิดประเทศทำ�ให้กิจกรรม

ท�งเศรษฐกิจเร่ิมกลับม�คึกคัก

ม�กข้ึน

โดยช่วงท่ีเหลือของปีน้ี                                                  

กลุ่ม ปตท.ยังเดินหน้�ขย�ยก�ร

ลงทุนด้�นพลังง�นต�มแผนลง                                                  

ทุน 5 ปี วงเงิน 1.46 แสนล้�น                                                    

บ�ท เนื่องจ�กส่วนใหญ่เป็นก�ร

ลงทุนด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นพลัง                                                 

ง�นท่ีต้องว�งแผนก�รลงทุน

ระยะย�ว ส่วนก�รลงทุนในธุรกิจ

ท่ีไม่ใช่เทรนด์ของอน�คต กลุ่ม 

ปตท.ก็จะไม่ลงทุนเพ่ิมเติม เช่น 

ธุรกิจโรงกล่ันน้ำ�มัน เป็นต้น ขณะ                                                  

ท่ีธุรกิจใหม่เน้นลงทุนพลังง�น

ทดแทน ก�รลงทุนย�นยนต์ไฟฟ้� 

(อีวี) ธุรกิจแบตเตอร่ี ท่ีเป็นก�ร

สร้�งก�รเติบโตในธุรกิจสีเขียว

“ปั๊มช�ร์จไฟฟ้�ของ OR 

จะเริ่มเก็บค่�บริก�รช�ร์จใน

เดือน ส.ค.นี้ หลังจ�กได้เปิดให้

ประช�ชนทดลองช�ร์จฟรีม�

ครบกำ�หนดแล้ว โดย OR ก็จะ

เดินหน้�ขย�ยปั๊มช�ร์จไฟฟ้�ให้

ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็น 450 

แห่งสิ้นปีนี้” น�ยอรรถพลกล่�ว

น�งส�วนันธิก� ทังสุพ�

นิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังง�น (ธพ.)                                                       

เปิดเผยภ�พรวมก�รใช้น้ำ�มันเช้ือ

เพลิงเฉล่ียต่อวัน 5 เดือนแรกของ

ปี 2565 (ม.ค.-พ.ค.) ว่� ก�รใช้

น้ำ�มันเช้ือเพลิงอยู่ท่ี152.69 ล้�น

ลิตรต่อวัน เพ่ิมข้ึน 12.4% จ�ก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจ�ก

เศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว ส่งผล

ให้ก�รนำ�เข้�น้ำ�มันดิบขย�ยตัว

ต�ม โดย 5 เดือนนำ�เข้� 22,496 

ล้�นลิตร หรือ 937,101 บ�ร์เรล/

วัน เพ่ิมข้ึน 6.7% คิดเป็นมูลค่�

นำ�เข้� 491,939 ล้�นบ�ท เพ่ิม

ข้ึนจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อน

เน่ืองจ�กระดับร�ค�น้ำ�มันโลก

เพ่ิมข้ึนและเงินบ�ทท่ีอ่อนค่�.
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กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่แบบ On Site แล้ว สำาหรับงาน

ช็อปสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “สหกรุ๊ปแฟร์” เริ่มตั้งแต่ 30 มิถุนายน-3 

กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00–22.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบ

เทค บางนา ในคอนเซ็ปต์ ปลดล็อก ช็อปสวนกระแส ปลดล็อก

ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ด้วยการยกทัพสินค้ามาให้ช็อปสวนกระแส ใน

ราคาเบาๆ กับลดพิเศษสูงสุดกว่า 90% ครบครันทุกหมวดสินค้า 

ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า 

เครื่องสำาอาง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมกว่า 1,000 คูหา กว่า 

100 บริษัท พร้อมโปรโมชั่นของแจก ของแถม ส่วนลดจากสถาบัน

การเงิน และส่วนลดค่าขนส่งจาก KERRY EXPRESS สูงสุดกว่า 

50%   และยังสามารถช็อปทางออนไลน์ผ่าน 3 อีมาร์เก็ตเพลส

ยักษ์ใหญ่ LAZADA, SHOPEE, JD CENTRAL และอีคอมเมิร์ซ

เครือสหพัฒน์ SAHAGROUPONLINE, ICC SHOPPING, IDF 

SHOPPING, SAHAPAT DELIVERY, LION SHOP ONLINE รวม

ทั้งทีวีออนไลน์ที่ SHOP CHANNEL และเว็บไซต์ของแบรนด์ใน

เครือสหพัฒน์อีกกว่า 20 เว็บไซต์ โดยมอบส่วนลดสูงสุด 90% 

พร้อมโปรโมชันเอ็กซ์คลูซีฟจากแพลตฟอร์มอีกมากมาย...•

ด้าน ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดตัว “ตู้กดสินค้า Double A 

Care” ช็อปสะดวก ครบทุกความห่วงใย สามารถซื้อสินค้ากลุ่มสุข

อนามัยคุณภาพ Double A Care ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็น หน้ากาก

อนามัย, แอลกอฮอล์ 75%, ทิชชู่เปียก สูตรอ่อนโยนและสูตร

อนามัย, ถุงมือ TPE, สบู่ล้างมือ เป็นต้น พร้อมเลือกช่องทางชำาระ

เงินได้ง่ายๆ ทั้งแบบออนไลน์และเงินสด พบกับตู้กดสินค้า Double 

A Care ได้ตามจุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม, สถานี

นวโน้มฐานะทางการเงิน/การ

คลังของประเทศที่แข็งแกร่ง เป็น

รากฐานที่สำาคัญสำาหรับการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ประเทศจะสามารถเข้า

ถึงเงินทุนได้มากขึ้น มีทรัพยากรมากขึ้น

สำาหรับการลงทุนภาครัฐและเอกชนใน

อนาคต ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและ

ธุรกิจที่ดีขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงทาง

สังคม (Social Safety Net) ของประเทศ

นั้นๆ เมื่อเกิดวิกฤต

ในทางตรงกันข้าม หาก

สถานการณ์ทางการคลังของรัฐบาลไม่ได้

ผลร้ายของหนี้สาธารณะที่มากเกินไป ตั้งสติก่อนตัดสินใจกู้

แ

รับการจัดการอย่างรอบคอบ สภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจน่าจะอ่อนแอลงตามความ

เชื่อมั่นที่ลดลง ดอกเบี้ยจ่ายจำานวนมากจะ

แย่งเงินงบประมาณจากการลงทุนหลักใน

อนาคตของประเทศ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ

เศรษฐกิจมากขึ้น หากความไม่สมดุลทางการ

คลังในระยะยาวไม่ได้รับการแก้ไข รวมทั้ง

ความยืดหยุ่นทางการเงินจะแย่ลงในการตอบ

สนองต่อวิกฤตในอนาคต มีความเสี่ยงใน

เชิงมหภาคที่ควรคำานึงถึง หากเกิดความไม่

สมดุลที่มากเกินไปของหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบกับเงินรายได้ รายจ่าย และเงิน

สำารอง อยู่หลายแง่มุม อาทิ

การลงทุนภาครัฐที่ลดลง

แน่นอนว่าถ้าหนี้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 

รัฐบาลจะต้องจัดสรรหรือกันเงินส่วนหนึ่ง

ไว้สำาหรับดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล

ต่อการลงทุนภาครัฐที่ลดลง การกู้ยืมที่เน้น

การบริโภคเพื่อหวัง multiplier effect ต่อการ

เติบโตของเศรษฐกิจในช่วงสั้นๆ  มีต้นทุน

ที่สูงในระยะยาว เนื่องจากเงินภาษีที่เก็บได้

ของรัฐบาลกันไปเป็นการจ่ายดอกเบี้ยที่ไม่

เกิดประโยชน์มากขึ้น การลงทุนในโครงการ

ที่มีความสำาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จะลดลง อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำา ณ ปัจจุบัน จะ

ไม่คงอยู่ตลอดไป เมื่อรัฐบาลต้องการจะ

ลงทุน อัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงขึ้น ต้นทุนการ

กู้ยืมของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิด

ความยากลำาบากในการตัดสินใจลงทุนภาครัฐ 

อาทิ ในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จำาเป็น

การลงทุนของเอกชนที่ชะลอตัวลง

การกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจะก่อให้

เกิดการแย่งชิงเงินทุนกับภาคเอกชนในตลาด

ทุนของประเทศ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียก

ว่า Crowding Out Effect ตัวอย่างเช่น 

การที่รัฐบาลออกพันธบัตรออมทรัพย์เพื่อ

จำาหน่ายให้กับประชาชนในประเทศจำานวน

มาก จนทำาให้เงินออมหายไปจากระบบจนไม่

เหลือให้กับการกู้เงินโดยภาคเอกชน ส่งผล

ให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น (เพราะอุปทาน

ของตราสารหนี้มากขึ้น) และแย่ไปกว่านั้น ผู้

ประกอบการและครัวเรือนอาจต้องเผชิญกับ

ต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้นในแหล่งเงินทุนปัจจุบัน 

(ทั้งตลาดตราสารหนี้และตลาดตราสาร

ทุน) เมื่อถึงจุดหนึ่ง นักลงทุนอาจเริ่มสงสัย

ะเร็ง” โรคร้ายอันดับหนึ่งที่มี

จำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นใน

ทุกปี ซึ่งแนวทางการรักษาโรค

มะเร็งนั้นอาจมีผลข้างเคียงต่อรูปลักษณ์

ภายนอกและผิวพรรณ โดยเฉพาะผู้ที่ต้อง

ทำาการฉายแสงบริเวณศีรษะและคอ อาจ

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผิวหนังคล้ำา แห้ง 

เป็นขุย หรืออาจมีอาการคัน รวมทั้งอาการ

เจ็บคอ และภาวะเยื่อบุภายในช่องปาก

อักเสบซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำาคัญ โดย

นอกจากจะส่งผลกระทบด้านร่างกายแล้ว 

ภาวะดังกล่าวยังส่งผลกระทบด้านจิตใจอีก

ด้วย

ดังนั้น การทำาศัลยกรรมความงาม จึง

เป็นอีกทางเลือกสำาหรับผู้ที่เกิดผลข้างเคียง

ต่อรูปลักษณ์ภายนอกหรือบริเวณผิวหนัง 

หลังการรักษามะเร็งและหายเป็นปกติดีแล้ว 

โดย นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล แพทย์เฉพาะ

ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเเละผู้อำานวย

การศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาล

บางมด อธิบายไว้ว่า แนวทางการรักษาทาง

ด้านความงามสำาหรับผู้ป่วยที่เคยเป็นโรค

มะเร็ง และได้รับการรักษาหายเป็นปกติ

ดีแล้ว สามารถทำาได้ทุกประเภท แต่ทั้งนี้ควร

แจ้งประวัติสุขภาพกับศัลยแพทย์ตามความ

จริง เพื่อศัลยแพทย์จะได้ทำาการประเมิน

และตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนการทำา

ศัลยกรรม  

ซึ่งผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง

บริเวณใบหน้าและลำาคอจนรูปหน้าผิวพรรณ

เปลี่ยนไป เช่น ผิวหนังหย่อนคล้อย มีริ้ว

รอยมากกว่าเดิม ไขมันในชั้นผิวหน้าฝ่อลง

‘‘ม

ทำาให้ใบหน้าเกิดเป็นรอยบุ๋ม ด้วยเทคนิคของ

ศัลยแพทย์ตกแต่ง นอกจากการทำาศัลยกรรม

ดึงหน้า เพื่อให้ใบหน้าตึงกระชับดูอ่อนเยาว์

แล้ว ยังสามารถ

ฉีดไขมันของ

ตนเองหรือ Fat 

Grafting เพื่อ

เติมเต็มใบหน้า

ในส่วนที่ชั้นไขมัน

หายไป ซึ่ง

จะทำาโดย

การดูดไข

มันจาก

ร่างกาย

ของ

ตนเอง 

ได้แก่

บริเวณ

หน้า

ท้อง 

สะโพก 

ต้นขา 

ก้น แขน 

หรือลำาคอ โดยศัลยเเพทย์จะทำาการ

วิเคราะห์ตรวจดูโครงสร้างร่างกายก่อน

ว่าสามารถดูดส่วนใดได้บ้าง

ขั้นตอนของการฉีดไขมันของ

ตนเอง (Fat Grafting) ต้องอาศัยเทคนิคและ

ประสบการณ์ของศัลยแพทย์เฉพาะทางเพื่อ

ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยศัลยแพทย์จะฉีดด้วย

หย่อนคล้อย 

ใบหน้าอิ่มเอม

อย่างมีมิติ

อย่างไร

ก็ตาม การ

ทำาศัลยกรรม

ความงาม

สำาหรับผู้ป่วย

ที่เคยเป็นโรค

มะเร็ง ควรได้

รับการรักษา

อาการของโรค

ให้หายขาด

ก่อน สิ่ง

สำาคัญควรเข้า

รับคำาปรึกษา

เพื่อตรวจวิเคราะห์จากศัลยแพทย์เฉพาะ

ทางอย่างละเอียด และควรเลือกทำาในสถาน

พยาบาลท่ีน่าเชื่อถือ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์

ท่ีสะอาด ปลอดเช้ือ ไว้ใจได้จริง เพื่อการทำา

ศัลยกรรมความงามท่ีปลอดภัยและผลลัพธ์ท่ี

ดี เพราะความงามคือความสุขท่ีเติมเต็มชีวิตได้ 

แม้จะต้องผ่านเหตุการณ์ร้ายๆ มาแล้วก็ตาม.

เติมเต็มรอยโรคร้ายด้วยศัลยกรรม

คืนความสุขให้รางวัลสู้ชีวิตผู้ป่วย

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จตุจักร-

สุขุมวิท-เพชรบุรี, Airport 

Rail Link พญาไท-

รามคำาแหง-หัวหมาก-

สุวรรณภูมิ, สถานีขนส่ง 

หมอชิต และ Samyan    

CO-OP ...•

สำาหรับคนรักรถต้องไม่

พลาดกับกลุ่มธุรกิจ มิลเลน 

เนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น 

(เอเชีย) นำาบีเอ็มดับเบิลยู,                                           

มินิ, มอเตอร์ไซค์ บีเอ็ม 

ดับเบิลยู มอเตอร์ราด, ฮาร์

ลีย์-เดวิดสัน, ซัมมิท ฮอนด้า 

ออโตโมบิล, เอ็มเอ็มเอส บ๊อช        

คาร์ เซอร์วิส แอนด์ ไทร์ 

และขายรถดอทคอม ร่วม

ด้วยแบรนด์พันธมิตร คือเปอ

โยต์และจี๊ป พร้อมหยิบยื่นข้อ

เสนอพิเศษสุดแห่งปี ให้กับ

ลูกค้าที่จองรถในงาน ‘แบงค็อก ออโต ซาลอน 2022’ โลกแห่งการ

โมดิฟายและไลฟ์สไตล์สำาหรับคนรักรถ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 

ถึง 3 กรกฎาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 ศูนย์แสดง  สินค้า

และการประชุม อิม

แพ็ค เมืองทองธานี  

...•

ขยับมาที่สอง

พันธมิตรระดับโลก   

ซิตี้แบงก์ และเมอร์ 

เซเดส-เบนซ์ ร่วม

ฉลองในโอกาสครบ 3 

ปีบัตรเครดิต ซิตี้ เมอร์  

เซเดส จัดแคมเปญ

พิเศษแทนคำาขอบคุณให้แก่สมาชิกบัตร เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร รับ

สิทธิพิเศษถึง 3 ต่อ มูลค่าของรางวัลรวม

กว่า 2 ล้านบาท โดยแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วัน

ที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2565 ต่อ

ที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท เมื่อ

ใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้ เมอร์เซเดส 30,000 บาท 

และ 100,000 บาท ขึ้นไป/เซลส์สลิป รับ

เครดิตเงินคืน 500 บาท และ 3,000 บาท 

ตามลำาดับ, ต่อที่ 2 สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่าย

สูงสุด 10 ท่านแรก รับบัตรกำานัลที่พักจาก

โรงแรมดับเบิลยู สมุย Jungle Oasis Villa 3 

วัน 2 คืน และบัตรกำานัลรถเช่า 3 วัน จาก 

AVIS จำานวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 460,000 

บาท และท่านที่ 11–20 รับฟรี! กระเป๋า

เดินทางจาก Mercedes-Benz x Samsonite 

จำานวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 302,000 

บาท และต่อที่ 3 สำาหรับสมาชิกบัตรที่ชำาระ

ค่าจองรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ ผ่านบัตรรับ

ความประณีตให้เซลล์ไขมันก้อนเล็กที่สุด

และเรียงตัวกัน (Microdroplet Technique) 

ด้วยเทคนิคบางมดจะทำาร่วมกับการฉีด 

PRP (Platelet-Rich Plasma) คือ สารสกัด

พลาสมาจากเลือดของตนเอง ทำาให้ผลลัพธ์

อยู่ได้คงทนมากขึ้น และช่วยกระตุ้นการสร้าง

คอลลาเจน ให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ ลดความ

RICHAND (ศรีจันทร์)     

แบรนด์เครื่องสำาอางไทย

ที่สาวๆ หลายคนรู้จักกันดีกับ              

“แป้งม่วงในตำานาน” แนะนำา           แนะนำา          

ไอเทมเด็ด แป้งผสมรองพื้นใหม่

ล่าสุด SRICHAND Glamour 

Glow Foundation Powder 

SPF50 PA++++ มอบผิวโกลว์ 

เปล่งประกาย สดใสดูสุขภาพดี 

ด้วยเนื้อแป้งผสมชิมเมอร์เนียน

ละเอียด ปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใส

ขึ้นทันที ปกปิดปานกลาง ช่วยคุม

มันนาน 12 ชั่วโมง พร้อมปกป้อง

ผิวจาก รังสี UVA/UVB ปาด

ปุ๊บ ผิวโกลว์ปั๊บ ออร่าพุ่ง เหมาะ

สำาหรับคนที่ชอบงานผิวฉ่ำาเงา    

ลุคดิวอี้ สไตล์เกาหลี. 

ในความสามารถของรัฐบาลในการชำาระหนี้ 

และอาจเรียกร้องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไป

อีก จากความน่าเชื่อถือที่ลดลงในการชำาระ

หนี้ที่เรียกว่า National Credit Rating และ

สุดท้าย เมื่อเวลาผ่านไป ความเชื่อมั่นที่ลดลง

และการลงทุนที่ลดลงจะชะลอการเติบโตของ

ผลผลิตและค่าจ้างของประเทศ

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโอกาสที่อาจเกิด

วิกฤตทางการเงินและทางสังคม (Economic 

Crisis and Social Safety Net Crisis)

หากนักลงทุนสูญเสียความมั่นใจ

ในสถานะทางการคลังของประเทศ อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลอาจเพิ่มขึ้น เพราะ

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้านเครดิต และอาจนำา

ไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งจะลดมูลค่าของ

S

คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 8 เท่า พร้อมรับฟรี! หมวก

ดีไซน์เก๋ จาก Mercedes-Benz มูลค่า 2,268 บาท และ

พิเศษ! สำาหรับสมาชิกใหม่ สมัครวันนี้ รับคะแนนสะสม 

21,000 พอยต์ พร้อมรับร่มสีดำาสุด

คลาสสิกจาก Mercedes-Benz ฟรี! 

มูลค่า 920 บาท ...•

ขยับมาที่ สเก็ตเชอร์ส ปลุก

กระแสซิตี้รันให้มันส์กว่าเดิมกับ 

SKECHERS City RC Run ครั้งที่ 2 

ชวนนักวิ่งและกลุ่มคนรักการออกกำาลัง

กายกว่า 50 คนในกิจกรรมวิ่งรอบ

ใจกลางกรุง ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร 

เริ่มต้นจากร้านสเก็ตเชอร์ส แฟล็กชิป

สโตร์ สยามสแควร์ พร้อมเปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุด 

SKECHERS GOrun Pulse รองเท้าวิ่งที่มีน้ำาหนักเบา แต่

เทคโนโลยี M-Strike ที่กระจายน้ำาหนักช่วงกลางเท้าช่วย

ให้วิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติ ลื่นไหลมากขึ้น พบกับรองเท้าเพื่อการวิ่ง

ที่เหนือระดับวาง

จำาหน่ายตามหน้า

ร้าน SKECHERS 

ทุกสาขา ในราคา 

2,790 บาท และ

ช้อปออนไลน์

ได้ที่ เว็บไซต์ 

https://www.

skechers.co.th/ 

และ Line Official 

Account : @

SKECHERSTH  

...•

“ชเวปส์” 

หลักทรัพย์ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกตราสารใน

เชิงอำานาจการซื้อ ทำาให้เศรษฐกิจเกิด

ความอ่อนไหวและทำาลายความเชื่อมั่น

ในสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ในระดับ                   

สากล

หนี้ที่สูงของประเทศเป็นอันตราย

ต่อความเสี่ยงทางสังคม (Social Safety 

Net) ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง กลุ่มคนที่มีความเปราะบางในการ

ดำารงชีพ อาทิ คนหาเช้ากินค่ำา คนชราที่

ไม่มีรายได้หรือทรัพย์สิน และผู้พิการ หาก

รัฐบาลไม่มีทรัพยากรและไม่มีเสถียรภาพ

ของงบประมาณ ในภาวะวิกฤต กลุ่มคน

เหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ถูกทอดทิ้ง และ

ประสบปัญหาทางด้านการดำารงชีพรายวัน.

หนึ่งในแบรนด์ภายใต้ โคคา-โคล่า โดยกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ใน

ประเทศไทย ตอบรับเทรนด์เครื่องดื่มไม่มีน้ำาตาลและไม่มีแคลอรี 

ที่มาพร้อมกับรสชาติใหม่ๆ ที่จะมาช่วยสร้างความตื่นเต้นในตลาด

เครื่องดื่มโซดา ด้วยการสร้างสรรค์ความอร่อยสดชื่นที่ผสมผสาน

กลิ่นผลไม้ที่หลากหลายอย่างลงตัว กับ “ชเวปส์” สูตรไม่มีน้ำาตาล 

2 รสชาติใหม่ “ไพน์แอปเปิล โมฮีโต้ โซดา” และ “ซิตรัส ราสพ์

เบอร์รี โซดา” ครั้งแรกกับเครื่องดื่มโซดากลิ่นผลไม้ สูตรไม่มี

น้ำาตาล ให้ผู้บริโภคได้เลือกดื่มทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม 

หรือจะมิกซ์เพื่อสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มอื่นๆ ได้ตามต้องการ หา

ซื้อได้แล้ววันนี้ ณ ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำา และช่อง

ทางออนไลน์ ...•

ส่งท้ายฤดูกาลผลไม้ที่แสนชุ่มฉ่ำา ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท 

รัชดา ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อ

สังคม) จำากัด จัดเต็มความชุ่มชื่นให้คุณได้ดื่มด่ำารสชาติผลไม้นานา

ชนิดในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ช็อป ชิม อิ่ม กับ

เทศกาลผลไม้ใจกลางเมือง รวบรวมร้านค้าจำาหน่ายผลไม้ในหลาก

หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผลไม้สด น้ำาผลไม้ ผลไม้แปรรูป ไป

จนถึงเมนูคาว-หวาน และของว่างจากผลไม้ โดยทุกท่านสามารถ

สนุกกับทุกกิจกรรมในงาน “The Street Fruit Festival 2022” ได้

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00-22.00 น. ณ 

บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ...•

ปิดท้ายด้วย 

‘EVERPINK’ เครื่องสำาอาง

แบรนด์ไทย มาพร้อมแพ็ก

เกจจิ้งสุดมินิมอลแต่แฝงไป

ด้วยความเก๋ที่โดนใจนักช็อป

อย่างแน่นอน มากไปกว่า

ความสวยยังมาพร้อมเรื่อง

ราวและคุณสมบัติที่อัดแน่น 

พร้อมให้สาวๆ ได้เลือกซื้อ

กว่า 50 รายการสินค้า ภาย

ใต้ช่องทางการจำาหน่าย

ออนไลน์อย่าง ห้างสรรพ

สินค้า LazMall ในแอปพลิ

เคชันลาซาด้า ...•

นพ.ธนัญชัย อัศดามงคล
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

‘สองล้อ’ ได้นักปั่นฝีมือดีขึ้นเป็นทีมชาติ

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมได้จัดการแข่งขันจักรยานประเภท

ลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “ควีนส์สิริกิติ์” ประจำา

ปี 2565 สนามที่ 1 เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน ที่สนาม

เวลโลโดรม หัวหมาก ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย และกำาลังจะจัด

แข่งขันสนามที่ 2 วันที่ 1-3 กรกฎาคม ที่สนามเวลโลโดรม หัวหมาก 

เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้ง 2 สนามนี้ สมาคมมีนโยบายจะคัดเลือกนักกีฬาที่มี

ผลงานโดดเด่นเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อ

ให้นักกีฬามีการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ตัว

เอง หลังจากที่ได้แสดงผลงานมาแล้วในระดับชิงแชมป์ประเทศไทย

นั้น การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ในสนาม

แรกที่ผ่านมา มีนักกีฬาหลายคนที่ฉายแววโดดเด่น ตนจึงมอบหมายให้ 

“โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท รองประธานฝ่ายเทคนิคของสมาคม พร้อม

ทั้งสตาฟฟ์โค้ชทำาการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความพร้อมและมีผลงานยอด

เยี่ยมไปแข่งขันในรายการต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันจักรยาน

ประเภทลู่ รายการ “ยูซีไอ จูเนียร์ แทร็ก เวิลด์ แชมเปียนชิพส์” วันที่ 

23-27 สิงหาคม ที่กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นการแข่งขัน

รายการใหญ่ในระดับเยาวชน ส่วนอีกรายการหนึ่งคือ การแข่งขัน

จักรยานประเภทลู่นานาชาติ รายการ “แทร็ก เอเชีย คัพ 2022” ที่

สมาคมกีฬาจักรยานฯ จะจัดวันที่ 26-30 สิงหาคม ที่เวลโลโดรม สนาม

กีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

‘พีพีทีวี’ ยิงสด ‘แม็กซาโย-วาร์กัส’ ชิงรุ่นเฟเธอร์เวต 

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เอาใจแฟนมวยอีกครั้ง ด้วยการ

ถ่ายทอดสดศึกมวยชิงแชมป์โลกไฟต์เดือดในเดือนกรกฎาคมนี้ มาร์ก 

แม็กซาโย ขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวท กับ เรย์ 

วาร์กัส เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

โดยเดือนกรกฎาคมนี้ถึงคิวมันส์ของแฟนมวยโลก หลังว่างเว้นไฟต์

เดือดกันไปพักใหญ่ โดยพีพีทีวีได้จัดเอามวยชิงแชมป์โลกไฟต์สำาคัญ

มาให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง กับการพบกันของ 2 มวยดัง ที่ยังคงสถิติ

ไร้พ่าย มุมหนึ่งคือ มาร์ก แม็กซาโย ยอดมวยชาวฟิลิปปินส์ ศิษย์รัก

ภายในค่ายของยอดมวยระดับโลกอย่าง แมนนี ปาเกียว ที่โด่งดัง

แบบพุ่งพรวด หลังสามารถพลิกคว่ำามวยดังอย่าง แกรี รัสเซลล์ จู

เนียร์ และได้ครองเข็มขัดแชมป์โลก รุ่นเฟเธอร์เวท ของสภามวยโลก 

(WBC) พร้อมด้วยสถิติชกสุดร้ายกาจ ชก 24 ไฟต์ ชนะน็อก 16 ไม่

เคยแพ้ใคร โดยคราวนี้แม็กซาโยถึงคิวจะต้องชกเพื่อป้องกันแชมป์

บ้าง โดยเจ้าตัวจะได้หวนคืนสู่สังเวียนในฝันของเขาที่ซานอันโตนิโอ 

เวทีเดียวกับที่เจ้าตัวเคยได้ชม แมนนี ปาเกียว ดวลกับ มาร์ โก อัน

โตนิโอ บาร์เรรา ซึ่งนั่นคือครั้งแรกที่แม็กซาโยได้ชมการชกแบบสดๆ 

ของปาเกียว ไอดอลของเขา จนนำาไปสู่แรงบันดาลใจที่ทำาให้เขาก้าว

มาถึงจุดนี้ โดยผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์ไฟต์นี้คือ เรย์ วาร์กัส แม็กซิกัน

อันตราย มวยก้านยาวไร้พ่าย อดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต ที่

ขยับรุ่นขึ้นมาพร้อมสถิติสุดโหด ชก 35 ไฟต์ ชนะน็อก 22 แน่นอน

ว่าไฟต์นี้จะต้องมีผู้ที่ถูกหยุดสถิติลง ใครจะเป็นยอดมวยไร้พ่ายเพียง

หนึ่งเดียว ต้องลุ้นกันเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.นี้ ห้ามพลาด ศึกกำาปั้น

ไร้พ่าย ชิงเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวต เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค.นี้ 

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถ่ายทอดสดให้ชม ฟรี! ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 

ที่เดียว หรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.pptvhd36.com.

ลอนดอน • แอนดี เมอร์เรย์ นักเทนนิสจากสหราชอาณาจักร

วางแผนจะกลับมาเล่นในศึกวิมเบิลดัน แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า

อีกครั้งในปีหน้า แม้จะพ่าย จอห์น อิสเนอร์ ตกรอบ 2 ซึ่งเป็นการ

ตกรอบเร็วที่สุดนับตั้งแต่เมอร์เรย์ลงเล่นที่ออลอิงแลนด์คลับ ใน

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

แอนดี เมอร์เรย์ นักเทนนิสวัย 35 ปี มีปัญหาในการ

รับมือกับพลังเสิร์ฟของ จอห์น อิสเนอร์ จอมเสิร์ฟพลังช้างจาก

สหรัฐอเมริกา ในการแข่งขันที่เซ็นเตอร์คอร์ต ก่อนพ่ายไป 6-4, 

7-6 (7/4), 6-7 (3/7), 6-4

ซูเปอร์สตาร์ของสหราชอาณาจักร เจ้าของแชมป์แกรนด์            

สแลมในบ้านเกิดตัวเองเมื่อปี 2013 และ 2016 โดยก่อนหน้านี้

เขาเคยตกรอบเร็วที่สุดในวิมเบิลดันคือ การตกรอบ 3 เมื่อปี 2005 

และ 2021

แต่เมอร์เรย์ นักเทนนิสชาวสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นมืออันดับ 52 

ของโลก กล่าวว่า ไม่มีแผนที่จะอำาลาวงการ พร้อมทั้งบอกด้วยว่า

ฟอร์มการเล่นของเขานั้นดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา

“เกมของผมดีกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน” เมอร์เรย์

กล่าว “ในส่วนของสภาพร่างกายนั้นผมรู้สึกดีมาก ยกเว้น 10 วัน

หลังการแข่งขันที่สตุตการ์ต (ต้นเดือนที่ผ่านมา) ซึ่งค่อนข้างมี

ปัญหา”

“ผมสามารถรักษาผลงานที่นี่ได้ดีมาตลอด หนึ่งในเหตุผลที่

สำาคัญคือต้องพยายามพัฒนาอันดับโลกของคุณ และการเป็นมือ

วางอันดับนั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญมาก นั่นเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเจอ

ผู้เล่นชั้นยอดและอันตรายตั้งแต่รอบแรกๆ ของทัวร์นาเมนต์”

เมอร์เรย์กล่าวว่า แผนการในอนาคตของเขานั้นขึ้นอยู่กับ

สภาพร่างกายของเขาว่าจะรักษาสภาพได้ดีแค่ไหน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต้องเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บ

รบกวนจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสะโพกถึง 2 ครั้ง

“ถ้าหากสภาพร่างกายของผมโอเค ผมก็เล่นจะต่อไป”               

เมอร์เรย์กล่าว “แต่มันไม่ใชเรื่องง่ายเลยที่จะรักษาสภาพร่างกายให้

อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อแข่งขันในระดับสูงสุด”

อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกทำาท่าจะแพ้แบบ 3 เซต

รวด แต่ก็ไล่กลับมาในเซตที่ 3 ด้วยชัยชนะในช่วงไทเบรก แต่ใน

เซตที่ 4 เมอร์เรย์ โดยมือวางอันดับ 20 ของรายการเบรกเสิร์ฟใน

เกมที่ 5

จากนั้น อิสเนอร์ ผู้เล่นอเมริกันวัย 37 ปี ก็ไม่ยอมพลาด

ด้วยการเสิร์ฟลูกเอซใส่ ก่อนคว้าชัยชนะเป็นเหนือ แอนดี เมอร์เรย์ 

เป็นครั้งแรกในการพบกันทั้งหมด 9 ครั้ง

แมตช์นี้อิสเนอร์ ซึ่งเคยผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ

วิมเบิลดันเมื่อปี 2018 เสิร์ฟลูกเอซไปทั้งหมด 36 ลูก และยิง

เมอร์เรย์ ไม่มีแผนอำาลาหลังร่วงวิมเบิลดัน

กลางเดือนกรกฎาคมนี้เขาสู เทศกาลเขาพรรษา 

กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสรมิสขุภาพ (สสส.) และภาคเีครอืขาย ยงัคงเจตนารมณให

ความสาํคญักบัสขุภาพของคนไทย ดวยการลด ละ เลกิ ดืม่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ปองกันการเกิดนักดื่มหนาใหมขณะที่                            

พลเอกประยทุธ จนัทร โอชา นายกรฐัมนตร ีมอบคาํขวญัเนือ่ง

ในวนังดดืม่สรุาแหงชาต ิประจาํป 2565 วา “ปลอดเหลา ปลอด

โรค ปลอดภยั หางไกลโควดิ 19”

ปนีก้จิกรรมรณรงควนังดดืม่สรุาแหงชาต ิมกีารนาํเสนอ

วธิ ี“1 ลด 3 เพิม่” ลดการดืม่แอลกอฮอล เพิม่เงนิในกระเปา เพิม่

ภมูคิุมกนัรางกาย เพิม่ความสขุในครอบครวั เชญิชวนประชาชน

หรอืผูทีม่ปีญหาจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลประเมนิความ

เสีย่งไดทีส่ถานพยาบาลในสงักดัทกุแหง หรอืผานเวบ็ไซต “ตดิ

เหลายงั-ดอทคอม” และรวมลงนามปฏญิาณตน

งดเหลาเขาพรรษาออนไลนไดที ่www.stopdrink.

com/sign

นอกจากนี้ มีการยกยองเชิดชูเกียรติ

บุคคลและองคกรที่มีผลงานโดดเดนดานการ

ปองกนัควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 

และเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนในการ

ปองกนัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล 40 รางวลั 

ประกอบดวยประเภทบคุคล 15 รางวลั ประเภท

องคกร 15 รางวลั ศลิปนนกัแสดงทีเ่ปนแบบ

อยาง 6 รางวลั

นพ.ธงชยั เลศิวไิลรตันพงศ รองปลดักระทรวงสาธารณสขุ กลาว

วา วนัเขาพรรษาของทกุป ถอืเปน “วนังดดืม่สรุาแหงชาต”ิ ปนีต้รงกบัวนั

ที ่14 ก.ค.2565 กจิกรรมรณรงค “วนังดดืม่สรุาแหงชาต”ิ จะจดัขึน้เพือ่

สรางความผูกพันในครอบครัวใหเยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึง

อนัตรายของการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล กระตุนใหเกดิการลด ละ เลกิ

บรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล และรบัรูกฎหมาย ตาม พรบ.ควบคมุเครือ่ง

ดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ซึง่การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลถกูบรรจุ

อยูในกรอบเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืแหงสหประชาชาต ิ (SDGs) และ

องคการอนามยัโลก (WHO) กาํหนดกรอบนโยบายสรางสงัคมปลอดภยัจาก

ปญหาการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล (SAFER) ซึง่เปนมาตรการหลกัใน

การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล

สาํหรบัสถติผิูดืม่แอลกอฮอลในบานเรา โดยกรมควบคมุโรค พบวา 

ป 2564 มผีูดืม่แอลกอฮอลประมาณ 16 ลานคน คดิเปนรอยละ 28 ของ

ประชากรอาย ุ15 ปขึน้ไปทีม่จีาํนวน 57 ลานคน ในจาํนวนนีเ้ปนผูทีด่ืม่ที่

มอีายรุะหวาง 25-44 ป มากทีส่ดุ รองลงมาอาย ุ45-59 ป ,อาย ุ20-24 ,อายุ 

60 ปขึน้ไป ตามลาํดบั สวนเยาวชนอาย ุ15-19 ปมอีตัราการดืม่ตํา่ทีส่ดุ

นพ.โอภาส การยกวนิพงศ อธบิดกีรมควบคมุโรค กลาววา การ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลมวีตัถปุระสงคหลกัลดปรมิาณการดืม่และ

การเพิม่ขึน้ของนกัดืม่หนาใหม สธ. เตรยีมความพรอมของสถานพยาบาล มี

การจดับรกิารประเมนิความเสีย่งจากการ

ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล และบาํบดัรกัษา

ใหแกประชาชน หรอืผูมปีญหาจากการดืม่

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ทัง้ในโรงพยาบาล

ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล

ชมุชน และโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพ

ตําบลทุกแหง และเพิ่มความสะดวกใน

การประเมนิความเสีย่งผานเวป็ไซต “ตดิ

เหลายัง-ดอทคอม” หรือสามารถโทร

ปรกึษาไดทีศ่นูยปรกึษาปญหาสรุา สาย

ดวนเลกิเหลา 1413

นอกจากนี ้จดักจิกรรม “เชญิ ชวน เชยีร ลด ละ เลกิเหลา” ผาน 

Application Smart อสม. หรอืลงนามผานทางออนไลน ตัง้เปาหมายให 

อสม. เชญิชวนคนในครอบครวัและคนรอบขาง ฝอยางนอย 3 คน ลด 

ละ เลกิดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ชวงเขาพรรษา และจะขยายผลตอเนือ่ง 

ไปสูการบาํบดัรกัษาและสรางกาํลงัใจหลงักลบัสูชมุชนเพือ่การตดัสนิใจ

เลกิดืม่ถาวร

สําหรับความสําเร็จของโครงการงดเหลาเขาพรรษาของ สสส. 

ดร.นพ.ไพโรจน เสานวม ผูชวยผูจดัการกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุ

ภาพ (สสส.) กลาววา สสส. และสาํนกังานเครอืขายองคกรงดเหลา (สคล.) 

เริม่โครงการ“งดเหลาเขาพรรษา”ตัง้แตป 2546 ตลอด 20 ป มปีระชาชน

เขารวมโครงการเพิม่ขึน้ตอเนือ่ง ในป 2565 ชวนทกุคนงดเหลาเขาพรรษา 

ภายใตแนวคดิ “งดเหลาเขาพรรษา มหามงคล ซปุเปอรแมพอ พอแลว

เหลา” สือ่ใหพอแม ลด ละ เลกิเหลา บหุรี ่อบายมขุ เพือ่สรางสขุใหตนเอง 

ครอบครวั และสงัคม เนนความสมัพนัธในครอบครวั

“ปนี้รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล กรมควบคมุโรค และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

เพือ่สนบัสนนุสือ่การรณรงคตางๆ ใหกบัพืน้ทีอ่าํเภอ 878 แหง ใหความ

สาํคญัในการสกดันกัดืม่หนาใหม และกลุมเปาหมายทีม่แีนวโนมการดืม่

เพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะกลุมผูหญงิ กลุมผูดืม่ประจาํ กลุมผูดืม่

หนกั และกลุมเยาวชน” ดร.นพ.ไพโรจน กลาว

ชวงเขาพรรษาปนี ้สสส.ยงัชวนกระทรวงมหาดไทยขบัเคลือ่นการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลในทกุระดบั ตัง้แตระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 

และลงถงึชมุชนในการรวมกนัปองกนัควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ตลอด

จนสรางความตระหนกัรูใหแกประชาชนมสีวนรวมในการลด ละ เลกิการ

ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล เนนยํา้ใหประชาชนปฏบิตัติามกฎหมายควบคมุ

นํา้เมา ซึง่กรมการปกครองจะเดนิหนาใน 878 อาํเภอ ผานการจดักจิกรรม

ใหแกประชาชนตามบรบิทของพืน้ทีเ่ปนแบบอยางทีด่ลีด ละ เลกิเหลา เพือ่

เศรษฐกจิชมุชนทีย่ัง่ยนืและสขุภาพกายและใจทีด่ขีึน้

ชวนงดเหลาเขาพรรษา เพ� อความสุขครอบครัว

ดร.นพ.ไพโรจน เสาน�วม

แอนดี เมอร์เรย์ อดีตมือ 1 ของโลกจากสกอตแลนด์ โดน จอห์น 

อิสเนอร์ จากสหรัฐอเมริกา เขี่ยตกรอบ 2 เทนนิสวิมเบิลดัน 

แกรนด์สแลมบนคอร์ตหญ้า ที่ออลอิงแลนด์คลับ ในลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ

ปทุมธานี • สโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ประกาศปล่อยตัว “ปีโป้” สิ

โรจน์ ฉัตรทอง แนวรุกวัย 29 ปี ในการย้ายไปร่วมทัพ “สวาทแคท” 

นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ทีมร่วมลีกในศึกไฮลักซ์ รีโว ไทยลีก 

ด้วยสัญญายืมตัว ก่อนที่การแข่งขันฤดูกาล 2022-23 จะเริ่มขึ้นใน

ช่วงเดือนสิงหาคมนี้

โดย สิโรจน์ ฉัตรทอง ถูกสโมสรบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ปล่อยตัวให้

สโมสรลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด ยืมตัวไปใช้งานในช่วงเลกท่ี 2 ของฤดูกาล 

2021-22 ท่ีผ่านมา ก่อนจะลงสนามช่วยทัพ “กว่างโซ้ง” ไปท้ังหมด 13 

วินเนอร์ไปทั้งแมตช์ 82 วินเนอร์ส

“แน่นอนที่สุดว่าผมไม่ใช่นักเทนนิสที่ดีไปกว่า แอนดี เมอร์ 

เรย์” อิสเนอร์กล่าวหลังจบแมตช์ “เพียงแค่การแข่งขันในวันนี้ผม

อาจจะดีกว่าเขานิดหน่อย”.

กรุงเทพฯ • “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ ยื่นหนังสือลาออกจาก

ตำาแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เป็นที่

เรียบร้อย หลังเสร็จสิ้นภารกิจในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบ

สุดท้าย ที่ประเทศอุซเบกิสถาน เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

โดย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ กล่าวถึงการตัดสินใจครั้งนี้ว่า 

“ก่อนอื่นผมอยากขอบคุณคุณแป้ง (นวลพรรณ ล่ำาซำา) ที่ให้ โอกาสได้

กลับมาทำาหน้าที่ระดับชาติอีกครั้ง ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเสมอ

ที่มาอยู่ตรงนี้ ที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนในการทำางานด้วยดีมา

ตลอด ตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก ที่มองโกเลีย มาจนถึงรอบ

สุดท้ายที่อุซเบกิสถาน อีกทั้งผมอยากขอบคุณสตาฟฟ์โค้ช และนัก

ฟุตบอลทุกคนที่ร่วมสู้ด้วยกันมาจนภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น 

หลังจากนี้ผมคงจะขอไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ โค้ชในระดับสโมสร

เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป”

ขณะที่ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ในฐานะผู้จัดการทีม

ชาติไทย กล่าวว่า “ตลอดการทำางานร่วมกันเกือบ 1 ปี โค้ชโย่งเป็น

คนหนึ่งที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทให้การทำางาน ตรงไปตรงมา แป้งขอ

ขอบคุณทุกความตั้งใจ เชื่อว่าเส้นทางนี้ยังมีอีกยาวไกล หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าโค้ชโย่งจะประสบความสำาเร็จในเส้นทางที่เลือกเดินต่อไป”

“หลังจากนี้คงเป็นการสรรหาโค้ชใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่

มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจต่อฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นนี้ ซึ่ง

เรายังมีเวลาให้เลือกพิจารณาพอสมควร เนื่องจากปีน้ีไม่มีทัวร์นาเมนต์                                                                      

นานาชาติแล้ว เป็นการเตรียมการอุ่นเครื่องในช่วงกันยายนและ

ธันวาคมในช่วงฟีฟ่าเดย์” มาดามแป้งกล่าวปิดท้าย

สำาหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มีโปรแกรมกลับมา

ลงเล่นอีกครั้ง ในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2024 รอบคัดเลือก ช่วงเดือน

มีนาคม 2566.

บีจีปทุมปล่อยตัว‘สิโรจน์’

ซบ‘สวาทแคท’แบบยืมตัว

ท่าเรือคว้า‘แฮมิลตัน-ปูโตรส’ร่วมทัพ

สุโขทัย • ความเคลื่อนไหวของทัพ “ค้างคาวไฟ” สุโขทัย เอฟซี ใน

การเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกรีโว ไทยลีก 2022 ที่จะเปิดสนามต้อนรับการ

มาเยือนของ “ต่อพิฆาต” ประจวบ เอฟซี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565

ล่าสุด “เสี่ยเขต” เขตพงศ์ กุลนาถศิริ ผู้จัดการทีมสุโขทัย 

เอฟซี เปิดเผยว่า ขณะนี้การเสริมตัวผู้เล่นหลังจากที่เราเปิดตัวผู้

เล่นใหม่ไปแล้ว 5 ราย ภาพรวมของการเสริมตัวนั้นคืบหน้าไป

แล้วกว่า 95% โดยขณะนี้เรากำาลังจะเปิดตัวนักเตะใหม่ภายใน 2-3 

วันนี้ อีกประมาณ 4-5 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีการเจรจาทำาสัญญาไป

แล้ว เหลือรายละเอียดอีกเล็กน้อยก็จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้

“การเสริมทีมในฤดูกาลนี้ เราได้ให้เดนนิส อมาโต เฮดโค้ช

ของทีมเป็นผู้คัดสรรนักเตะที่ต้องการ ตามแท็กติกที่วางไว้ในการลุย

ลีกสูงสุด แน่นอนว่าเรามีการเสริมทั้งนักเตะต่างชาติฝีเท้าดี และ

นักเตะระดับไทยลีก นอกจากนี้ในส่วนของทีมงานต่างๆ เราก็ได้

มีการยกเครื่องใหม่ ทั้งแพทย์ประจำาทีมและนักกายภาพ เพื่อยก

ระดับทีมให้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนอีกด้วย” เสี่ยเขตกล่าว

‘ค้างคาวไฟ’เตรียมเสริมทัพอีก4-5คน

“เสี่ยเขต” เขตพงศ์ กุลนาถศิริ 

ผู้จัดการทีมสุโขทัย เอฟซี 

‘โค้ชโย่ง’ลาเก้าอี้กุนซือทีมชาติไทย

ผู้จัดการทีมค้างคาวไฟยังกล่าวอีกว่า จากโปรแกรมที่ออก

มา 5 เกมแรกถือว่าหนัก แต่เรายังมีเวลาเตรียมทีมอีกเยอะ โดย

ในสัปดาห์นี้เราได้เริ่มซ้อมเรื่องแท็กติกในการเล่นของทีมแล้ว หลัง

จากที่ผ่านมาเราเน้นไปที่การฟื้นฟูและปรับสภาพร่างกาย และหลัง

จากนี้เราจะประชุมทีมเพื่อแจ้งเป้าหมาย ละลายพฤติกรรม และ

รับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ คน และจะไปเก็บตัวที่ จ.เชียงใหม่ ใน

เดือนหน้า.

นัด รวมทุกรายการ โดยเป็นตัวจริง 8 นัด และสำารอง 5 นัด 

สำาหรับ สิโรจน์ ฉัตรทอง ย้ายมาร่วมบีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

ในฤดูกาล 2020-21 ก่อนจะเป็นส่วนสำาคัญในการพาทัพ “เดอะ 

แรบบิท” คว้าแชมป์ไทยลีก 1 ได้เป็นสมัยแรกของสโมสร จาก

นั้นในช่วงเลกที่ 2 ของฤดูกาล 2021-22 จะถูกปล่อยให้ ลี

โอ เชียงราย ยูไนเต็ด ยืมตัวไปใช้งาน และล่าสุดย้ายไปร่วม

ทีมนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี ด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่ฤดูกาล 

2022-23 จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้.

“ปีโป้” สิโรจน์ ฉัตรทอง

แนวรุกวัย 29 ปี 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ลังจากที่ริเริ่มโครงการ “ต้นกล้าไร้ถังของโรงเรียน

อนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ โครงการ 

CONNEXT ED หรือ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา  

จนประสบความสำาเร็จ ล่าสุดซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึกกำาลัง  

10 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ อาทิ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC), เอสซีจี แพคเกจ

จิ้ง (SCGP), ยูนิลีเวอร์ ร่วมต่อยอด “ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง” สู่ภาคี

เครือข่ายด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย สร้างระบบนิเวศ

การจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำาสู่ปลายน้ำา รวบรวมผู้เกี่ยวข้องทุก

กลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ให้ความรู้-กลุ่มผู้คัดแยกขยะ-กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุ-กลุ่มผู้

รีไซเคิล-กลุ่มผู้รวบรวม-กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์-กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

แก้ปัญหาขยะร่วมกัน พร้อมพัฒนา Green Learning Network หวัง

ขยายภาคีเครือข่ายสู่โรงเรียน CONNEXT ED 5,567 แห่งทั่วประเทศ 

ลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ตั้งแต่ต้นทาง  

นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำานักกิจการ

สังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ 

เซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วม

กับอีก 10 องค์กร ประกอบด้วย 1.บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด (มหาชน) 

หรือ SCGC 2.บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำากัด (มหาชน) หรือ SCGP 

3.บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำากัด (Unilever) 4.บริษัท เอส ไอ จี 

คอมบิบล็อค จำากัด 5.บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำากัด 6.บริษัท เต็ด

ตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำากัด 7.กลุ่มอำาพลฟูดส์ (AMPOLFOOD Group) 

8.บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำากัด 9.บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ 

ไทย จำากัด และ 10.วัดจากแดง ร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต้นกล้า

ไร้ถัง ต่อยอดให้กลายเป็นภาคีด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย 

พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศการจัดการขยะครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำาสู่ปลายน้ำา

“ความสำาเร็จโครงการต้นกล้าไร้ถังของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ โครงการ CONNEXT ED ที่ซีพี ออลล์ ดูแล 

ซึ่งสามารถช่วยกันปลูกฝังเยาวชนในโรงเรียนให้ช่วยกันลด ละ เลิกการ

ใช้สิ่งที่สามารถกลายมาเป็นขยะ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง นำาสิ่งที่คน

มองว่าเป็นขยะมารียูส รีไซเคิล จัดการเป็นวัสดุอินทรีย์ สร้างรายได้

กลับสู่โรงเรียน จนสามารถลดปริมาณขยะจากเดือนละ 15 ตัน เหลือ

เพียงเดือนละ 2 กิโลกรัม ที่ผ่านมาได้มีการขยายเครือข่ายให้ โรงเรียน  

CONNEXT ED นำาไปปฏิบัติแล้วจำานวน 2 รุ่น หรือมากกว่า 153 โรงเรียน 

กำาลังขยายสู่รุ่นที่ 3 ในปีนี้เพิ่มอีก 47 โรงเรียน รวมถึงมีโรงเรียนและ

ชุมชนนอก CONNEXT ED อีก 243 แห่ง” นายประสิทธิ์กล่าว

ขณะที่ การขยายเครือข่ายไปยังฝั่งเอกชนในครั้งนี้นับเป็นการ

รวบรวมผู้เกี่ยวข้องในระบบนิเวศการจัดการขยะเข้าด้วยกันอย่างครบ

วงจร ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ ให้ความรู้ เช่น ซีพี ออลล์ และโรงเรียน

อนุบาลทับสะแก ทำาหน้าที่สนับสนุนงบประมาณ ประสานหน่วยงานทั้ง

รัฐและเอกชน สร้างความเข้าใจในแนวการปฏิบัติ เผยแพร่องค์ความรู้ 

ให้แนวทางการ จัดหลักสูตรท้องถิ่น “ต้นกล้าไร้ถัง” สนับสนุนวิทยากร

ถ่ายทอดแก่ผู้สนใจ 2.กลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียนและชุมชนในภาคี 

ร่วมขับเคลื่อนการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลออกจากขยะในโรงเรียน ชุมชนของ

ตัวเอง ทำาความสะอาดวัสดุ รวบรวมจัดส่งวัสดุเข้าสู่กระบวนการปลายทาง

3.กลุ่มผู้รับจัดส่งวัสดุและบันทึกข้อมูล ได้แก่ บริการ Speed-D 

ของเซเว่น อีเลฟเว่น ทำาหน้าที่ตัวกลางในการจัดส่งวัสดุให้สมาชิกภาคี

ไปยังโรงงานรีไซเคิลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” 

ต่อยอด‘ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง’

สร้างระบบนิเวศจัดการขยะครบวงจรใหญ่สุดในไทย

(KoomKah) ของ SCGC ดิจิทัลโซลูชันที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูล

ให้ธนาคารขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah) 

ช่วยบันทึกปริมาณน้ำาหนักวัสดุแต่ละชนิด แปลงค่าออกมาเป็นคะแนน 

และจำานวนเงิน พร้อมเก็บข้อมูลผู้ฝาก (สมาชิกธนาคาร) ผู้รับซื้อ (ซา

เล้ง ร้านค้าย่อย ร้านค้าใหญ่) ประวัติการฝาก รวมถึงคำานวณปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ที่ลดลงจากการรีไซเคิล เพื่อ

สะท้อนผลลัพธ์การจัดการ สู่กลุ่มภาคีเครือข่ายและสังคมเพื่อรับรู้ถึง

ความก้าวหน้าในโครงการต่อไป

4.กลุ่มผู้รีไซเคิล ได้แก่ อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย, SCGC และ SCGP ทำา

หน้าที่รับซื้อ รีไซเคิล หรืออัปไซเคิลวัสดุที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญ เช่น 

กล่องยูเอชที กระดาษ ถุงนมโรงเรียน กระป๋อง ไปเป็นเครื่องมือเครื่อง

ใช้ต่างๆ แล้วส่งกลับไปให้ โรงเรียนต่างๆ นำาไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง 

5.กลุ่มผู้รวบรวมจัดเก็บ ได้แก่ วงษ์พาณิชย์ และวัดจากแดง ทำาหน้าที่

รับซื้อ รับแลกวัสดุประเภทพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร เพื่อนำาไป

จำาหน่ายต่อ รียูส หรือแปรรูปลักษณะอื่นต่อไป 6.กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ ยูนิลีเวอร์ และกลุ่มอำาพลฟูดส์ ทำาหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายและลูกค้า พร้อมสนับสนุนสินค้าบริโภคอุปโภคและงบ

ประมาณเพื่อให้เกิดกระบวนการในการใช้ประโยชน์ หรือแปรรูปวัสดุ

ประเภทพลาสติกหลายชั้น และขวดพลาสติกประเภท HDPE ซึ่งแต่เดิม

ไม่มีการรับซื้อจากหน่วยรับซื้อ 7.กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ บริษัท 

ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำากัด ผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม, เอส ไอ จี 

คอมบิบล็อค และเต็ดตรา แพ้ค ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่ม ทำา

หน้าที่ประสานงานกลุ่มบริษัทองค์กรต่างๆ รวมถึงสนับสนุนองค์ความรู้ 

เทคนิค วิธีการ และทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดเก็บ 

รวบรวม ส่งต่อ และแปรรูปวัสดุรีไซเคิลไปยังปลายทางให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการนำากลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำา  

“ความร่วมมือและการขยายภาคีครั้งนี้นำาไปสู่การสร้าง 3 อย่าง 

คือ 1.ภาคีเครือข่ายด้านการจัดการขยะที่แข็งแกร่งที่สุด 2.ระบบนิเวศ 

การจัดการขยะที่ครบวงจรที่สุด และ 3. Green Learning Network 

ที่รวบรวมทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำาชุมชน คนในชุมชน มา

เรียนรู้ด้านการจัดการขยะร่วมกัน เราตั้งเป้าว่าจะเจรจากับพันธมิตร  

CONNEXT ED รายอื่นๆ ขยายผลการจัดการขยะตามโมเดลต้นกล้าไร้

ถังไปสู่โรงเรียน CONNEXT ED ทั้งหมด 5,567 โรงเรียน และเปิดให้

โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ ที่สนใจมานำาโมเดลไปใช้ ลดปริมาณขยะและ

มลภาวะอย่างยั่งยืนทุกพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ต้นทาง โดยซีพี ออลล์ จะ

ช่วยเป็นแกนกลาง สนับสนุนงบประมาณ และประสานงานกับหน่วย

งานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” นายประสิทธิ์กล่าว  

ด้านนายนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ ประธานคณะกรรมการ  

Innovation & Circular Economy บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ฯ หรือ SCGC 

กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง ถือเป็นการสร้างระบบนิเวศการจัดการ

ขยะที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดย 

SCGC จะเข้ามาช่วยดำาเนินการใน 2 ส่วน ได้แก่ 1.เว็บแอปพลิเคชัน “คุ้ม

ค่า” (KoomKah) เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถเห็นผลลัพธ์การจัดการของ

ตัวเอง พร้อมทั้งสะสมคะแนน แปลงขยะกลับมาเป็นเงินหรือผลิตภัณฑ์

รีไซเคิลผ่านการแลกคะแนนได้ กระตุ้นให้ โรงเรียนมีส่วนร่วมจัดการขยะ

ผ่านประโยชน์ที่ได้รับ 2.โครงการถุงนมกู้ โลก ที่ผ่านมาถุงนมโรงเรียนเป็น

ขยะที่ไม่มีผู้รับซื้อ จึงถูกกำาจัดด้วยการฝังกลบ ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการ

ขยะแก่เยาวชน พร้อมร่วมแก้ปัญหาการจัดการขยะกับทางโรงเรียนนำาร่อง

ที่ จ.ระยอง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและกระบวนการรีไซเคิล 

เปลี่ยนถุงนมให้เป็นเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ นำาไปใช้ผลิตเป็นของใช้ต่างๆ 

ได้อีกครั้ง เช่น เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล กระถางต้นไม้ ให้ โรงเรียนได้นำาไป

ใช้ประโยชน์และเยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลกับ

เครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

นอกจากนี้ พระครูทิพากร อริโย รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง กล่าว

เสริมว่า ทางวัดจะเข้ามาช่วยทำาหน้าที่ในการรับแลก บริจาควัสดุย่อย

สลายประเภทอาหารหมดอายุ เศษอาหาร และรวมถึงพลาสติกทุกชนิด 

เพื่อส่งต่อไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าบริโภคและอุปโภคอื่นๆ อาทิ 

ผลิตอาหารสัตว์เพื่อสงเคราะห์สุนัขและแมวจรจัด ผลิตใยผ้าจากขวด

พลาสติกเพื่อนำามาทอและตัดเย็บเป็นผ้าสบงจีวร ผลิตและแปรรูปเป็น

น้ำาหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากน้ำาหมักชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

อินทรีย์ รวมถึงผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ หรือแก๊สหุงต้มไว้ใช้งานภายใน

โรงครัวของวัด เพื่อทำานุบำารุงพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป  

นางสาวรัตนศิริ ติลกสกุลชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท เต็ดตรา 

แพ้ค (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า กล่องนม และกล่องเครื่องดื่ม UHT 

นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ในโรงเรียน

และชุมชน โดย เต็ดตรา แพ้ค ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่อง

ดื่ม วางเป้าหมายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ตั้งแต่

การออกแบบ จัดหาวัสดุอย่างรับผิดชอบ ไปจนถึงเมื่อสิ้นสุดการใช้

งาน เพราะบริษัททราบดีว่ากล่องใช้แล้วเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่มีค่าและ

สามารถนำามารีไซเคิลสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ได้ โครงการ

นี้ ได้เปิดโอกาสให้บริษัทได้ทำางานร่วมกับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 

และบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของโรงงานรีไซเคิลใน

การรับซื้อกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำาไปแปรรูปเป็นแผ่นหลังคา อิฐ

บล็อก หรือแผ่นไม้เทียมสำาหรับทำาเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียนได้

ด้านนายสมยศ วัฒน์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท อี โค่  

เฟรนด์ลี่ ไทย จำากัด กล่าวว่า การรับซื้อกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วให้กลับ

เข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลภายใต้ โครงการนี้ ยังเป็นการเพิ่มปริมาณ

วัตถุดิบให้สอดคล้องกับกำาลังการผลิตของโรงงานรีไซเคิลกล่องเครื่อง

ดื่มของบริษัท ซึ่งในปัจจุบันพบว่าปริมาณวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อกำาลัง

การผลิต โดยกล่องที่รวบรวมได้เพื่อใช้ในการผลิตมีปริมาณเพียง 100 

ตันต่อเดือน ในขณะที่มีความต้องการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วเพื่อนำากลับ

มาใช้ในการรีไซเคิลจำานวนมาก อย่างน้อย 500 ตันต่อเดือน  

สำาหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตร 

ผู้ร่วมก่อตั้ง CONNEXT ED วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ  

CONNEXT ED 5 เฟส จำานวนกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุน

โรงเรียนให้สามารถดำาเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลด

ความเหลื่อมล้ำา พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

ส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำารุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่ง

เป็นอาสาสมัครจากในองค์กร ร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำาแนะนำาในการ

พัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด.  

ห

ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม นิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ พระครูทิพากร อริโย สมยศ วัฒน์พานิช น.ส.รัตนศิริ ติลกสกุลชัย

โครงการต้นกล้าไร้ถัง

ศึกษาธิการ • คุรุสภาปรับแก้ข้อบังคับ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์สรรหาเลขาฯ คุรุสภา

เรียบร้อยแล้ว เปิดทางตั้งอนุกรรมการสรรหา

เลขาธิการคุรุสภา จำานวน 5 คน ตัวแทน

สำานักงานปลัด ศธ. เป็นประธาน พร้อมกับ

เตรียมชงเข้าบอร์ดคุรุสภาเคาะเร็วๆ นี้

นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่เว็บไซต์ราช

กิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อบังคับคุรุสภา ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการ

คุรุสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ระบุตอนหนึ่ง

ว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อ

บังคับคุรุสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2547 คือ 

ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับคุรุ

สภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

เลขาธิการคุรุสภา พ.ศ.2547 และให้ ใช้

ความต่อไปนี้แทน คือให้คณะกรรมการแต่ง

ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า 

“คณะอนุกรรมการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา” 

ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ แต่ง

ตั้งจากผู้ที่ดำารงตำาแหน่งรองปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการหรือผู้ที่ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า 

อนุกรรมการจากกรรมการคุรุสภา จำานวน 

2 คน อนุกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การฝึกหัดครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการ

ศึกษาจำานวน 2 คน ให้ผู้อำานวยการสำานัก

อำานวยการ สำานักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการ

คุรุสภาอีกหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

นายประวิตกล่าวต่อว่า และยังให้

ยกเลิกความในข้อ 8 ของข้อบังคับดังกล่าว 

และให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน คือ ให้คณะ

อนุกรรมการดำาเนินการสรรหาผู้สมัครตาม

ประกาศบัญชีรายชื่อในข้อ 7 จำานวนไม่เกิน 3 

คน โดยจัดทำาเป็นบัญชีรายชื่อตามลำาดับอักษร

พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบ

การพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา 

โดยขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ คุรุสภา ที่มีนาย

สุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(ปลัด ศธ.) เป็นประธาน ก็เตรียมที่จะประชุม

หารือเพื่อที่จะจัดทำาประกาศหลักเกณฑ์การ

สรรหาเลขาฯ คุรุสภา เสนอเข้าคณะกรรมการ

คุรุสภาพิจารณาในเร็วๆ นี้ต่อไป.

สาธารณสุข • สธ.กำาชับร้านอาหารต้องติด

ป้ายแจ้งมี “กัญชา” เป็นส่วนผสมในอาหาร

และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าคนไทย

หรือต่างชาติตัดสินใจเลือก พร้อมติดป้ายคำา

เตือนห้ามกลุ่มเสี่ยง หรือคนแพ้สาร THC 

และ CBD บริโภคเด็ดขาด

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษา

ระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข 

กล่าวถึงกรณีข้อห่วงใยกัญชาเสรีทางการ

แพทย์ สุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจ 

อาจทำาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับประทาน

อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาโดยไม่รู้ตัว 

ควรมีป้ายแจ้งเตือน “ร้านนี้ปลอดกัญชา” 

เพื่อเป็นสิทธิในการเลือกบริโภค ว่าประชาชน

มีสิทธิที่จะเลือกบริโภคอาหารที่มีหรือไม่มี

ส่วนผสมของกัญชา แต่จำาเป็นต้องได้รับ

ทราบข้อมูลว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ มี

ส่วนผสมของกัญชาหรือไม่ สัดส่วนมากน้อย

เท่าไร ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

ได้ออกประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำา

ใบกัญชามาใช้ในการทำา ประกอบหรือปรุง

อาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2565 กำาหนดให้ร้านอาหารต้องจัด

ทำาข้อมูลแจ้งเตือนลูกค้า ทั้งข้อความแสดง

ว่าเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการ

ใช้กัญชา, แสดงเมนูที่ใช้ ใบกัญชาทั้งหมด

พร้อมปริมาณที่ใช้ โดยมีข้อแนะนำาการใช้ใบ

กัญชาในการปรุงประกอบอาหาร คืออาหาร

ทอดใช้ใบกัญชาสด 1-2 ใบต่อเมนู ประเภท

ผัด แกง ต้ม ผสมในเครื่องดื่ม ใช้ใบกัญชา

สด 1 ใบต่อเมนู

นพ.รุ่งเรืองกล่าวต่อว่า นอกจากนี้

ยังกำาหนดให้แสดงข้อแนะนำาเพื่อความ

ปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่อง

ดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ แสดงคำา

เตือนคือ เด็กอายุต่ำากว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์

และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน หากมี

อาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที, ผู้ที่

แพ้หรือไวต่อสาร THC หรือ CBD ควรระวัง

ในการรับประทาน อาจทำาให้ง่วงซึมได้ ควร

หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำางาน

เกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง

เหล่านี้ ไม่ให้เข้าถึงการใช้กัญชา รวมถึงยัง

ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณใน

การป้องกันหรือรักษาโรคด้วย

“ทั้งหมดเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 

ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเข้า

ร้านอาหารแล้วจะต้องได้รับข้อมูลว่าร้านนี้

ใช้กัญชาทำาอาหารหรือไม่ ใช้ ในเมนูอะไร 

ส่วนผสมมากน้อยแค่ไหน ทำาให้สามารถ

ตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะบริโภคหรือไม่ สำาหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ออกสู่ตลาด 

ก่อนที่ อย.จะอนุมัติ ได้มีการตรวจสอบสูตร

แล้วว่ามีส่วนผสมของกัญชาไม่เกินค่าที่กำาหนด

ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เกิดผล

ต่อระบบประสาทและสมอง โดยกำาหนดสาร 

THC 1.6 มิลลิกรัม/Pack และรับประทาน

สาร THC ได้ไม่เกิน 3.2 มิลลิกรัมต่อวัน และ

บนฉลากของผลิตภัณฑ์ต้องมีข้อมูลคำาเตือน

เช่นกัน” นายแพทย์รุ่งเรืองกล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” มอบ สอศ. ลุย

พัฒนาทักษะผู้เรียน-ปลูกจิตสำานึกด้าน

พลังงานร่วมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

เล็งนำาร่องหลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้าในพื้นที่อีอีซี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้อง 

การเดินหน้าตอบรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กับรถ

ที่ปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ หรือ Zero 

Emission Vehicle (ZEV) ในอนาคตนั้น 

ขณะนี้ตนได้มอบหมายให้นายสุเทพ 

แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (เลขาฯ สอศ.) ไปดำาเนิน 

การเตรียมความพัฒนาทักษะผู้เรียน

และปลูกจิตสำานึกด้านพลังงานร่วม 

Ecosystem อุตสาหกรรมยานยนต์

ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งจากนี้ ไป สอศ.จะต้องผนึก

กำาลังกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการ

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความร่วมมือ

กับอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) 

กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน และ 

(อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดำาเนิน

การเพื่อพัฒนาคุณภาพในการจัดการ

ศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้งาน อาชีพ 

และพัฒนาทักษะในอนาคต เพื่อให้ตรง

กับความต้องการของตลาดแรงงานใน

ประเทศ 

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับ

การดำาเนินโครงการผลิตผู้เรียนป้อน

ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

นั้น จะมีการนำาร่องพัฒนาหลักสูตร

เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้า ซึ่งคาดว่า

อาจจะนำาร่องในพื้นที่กลุ่มสถานศึกษา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ก่อน เพื่อ

ทำาให้เห็นว่าการผลิตผู้เรียนเข้าสู่กลุ่ม

อุตสาหกรรมดังกล่าวทำาได้จริง เมื่อ

นักศึกษาจบการศึกษาออกมาแล้วมีงาน

ทำา และมีรายได้ที่ค่อนข้างสูง จากนั้นจะ

ปูพรมให้วิทยาลัย ทั้งนี้เราตั้งเป้าหมาย

ในการดำาเนินการเรื่องนี้ให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในการช่วยขับเคลื่อนระบบนิเวศของ

อุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าให้เกิด

ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ และ

เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถผลิต

ได้เองในประเทศจากฝีมือของผู้เรียน

อาชีวศึกษา ซึ่งจะช่วยลดการนำาเข้า

รถยนต์ EV จากต่างประเทศได้. 

แก้เกณฑ์สรรหาเลขาฯคุรุสภา
เปิดทางต้ังอนุกรรมการคัดเลือก5คน/ตัวแทนศธ.น่ังประธาน

‘ตรีนุช’มอบ‘อาชีวะ’

ลุยพัฒนาทักษะรถอีวี

หลักสูตรนำาร่องในอีอีซี

สธ.ย้ำาร้านอาหารถ้าใส่กัญชาต้องติดป้าย

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ



auv” นักร้อง นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร์

ระดับแพลทินัม ปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อม

มิวสิกวิดีโอ “Kids Are Born Stars” 

ซิงเกิลที่ 3 จากอัลบั้มเต็มชุดที่สองของเขา อย่าง 

“All 4 Nothing” ที่จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ 

สตรีมกันวันที่ 5 สิงหาคมนี้

โดย MV เพลง “Kids Are Born Stars” 

ได้ออกอากาศรอบพรีเมียร์ผ่านทาง MTV Live, 

MTVU และ Paramount Times Square bill-

boards และวันก่อน “Lauv” ยังได้ขึ้นปก New 

Music Daily playlist With Zane Lowe บน Apple 

Music 

“Kids Are Born Stars” เป็นซิงเกิลถัดจาก

ซิงเกิลแรกของปี 2022 อย่าง “26” และเพลงไต

เติลแทร็กที่หลายคนชื่นชอบอย่าง “All 4 Nothing 

(I’m So In Love)”

ปัจจุบันเพลงนี้กำาลังอยู่บนชาร์ต Top 40 Radio อันดับที่ 22 

และกำาลังไต่ชาร์ตขึ้นเรื่อยๆ อย่างสวยงาม

MV เพลง “Kids Are Born Stars” กำากับโดย Hannah Lux 

Davis ที่เคยร่วมงานกับศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ Ariana Grande 

และ Doja Cat

โดยใน MV เพลงนี้ “Lauv” ได้พบและทำาความรู้จักกับตัว

เองในวัยเด็ก เขาได้เล่าถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังการทำาโปรเจ็กต์

นี้ว่า

“ตอนที่ผมเริ่มทำาอัลบั้มนี้ ผมได้ฝึกสมาธิเยียวยาความเป็น

เด็กในตัวเอง และในเพลงนี้ก็ทำาให้ผมได้กลับมาเข้าใจตัวเองในช่วง

เพลง แต่ก็สามารถเอาชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันน้ี ทุกวันน้ีมีโรครุมเร้า

มากมาย อยากได้กำาลังใจจากมิตรรักแฟนเพลงท้ังในอดีตและปัจจุบัน 

อยากมีเงินสักก้อนหน่ึง เอาไว้ดูแลตัวเอง ก่อนท่ีจะหมดลมหายใจ

เฮือกสุดท้าย

ผมกับคุณเอกพันธ์ได้ช่วยเหลือเบ้ืองต้น 20,000 บาท ถ้า

‘Lauv’ พาแฟนๆย้อนวัยเด็ก

ไปกับ ‘Kids Are Born Stars’

ส่วนอัลบั้มใหม่เจอกัน5ส.ค.นี้

งคงเดินหน้าทำาความดีอย่างต่อเนื่อง สำาหรับ 2 พ่ีน้อง 

บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธ์ิ โดยในเฟซบุ๊กบิณฑ์ บรรลือฤทธ์ิ 

ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความขณะลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือ ฉลาด 

เนียมละมูล หรือท่ีรู้จักกันในนาม โฆษิต นพคุณ อดีตนักร้องเจ้าของ

เพลงดัง อย่าหลงบางกอก โดยระบุข้อความว่า

“นักร้องในอดีตท่ีทุกคนอาจจะลืมไปแล้ว สวัสดีครับเพื่อนๆ 

ครับ วันน้ี ผม และคุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธ์ิ ได้เข้าไปช่วยเหลือนัก

ร้องเก่าในอดีต ซ่ึงมีผลงานและบทเพลงท่ีนักร้องในปัจจุบันเอามา

ร้องใหม่หลายต่อหลายคน อย่างเช่น เพลงอย่าหลงบางกอก, ล่ันทม, 

อนิจจา และอีกหลายๆ เพลง ท่านผู้น้ันคือ โฆษิต นพคุณ

ปัจจุบันน้ี นักร้องท่านน้ีอายุ 82 ปี อาศัยอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี 

อำาเภอบ้านโป่ง ทุกวันน้ีมีรายได้จากเงินค่าครองชีพ เดือนละ 800 

บาท ตลอด 3 ปีท่ีผ่านมาเจอมรสุมโควิด ทำาให้ไม่มีงานจากการร้อง
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11บันเทิง

แค่อยากบอก..ไม่ต้องเชื่อ!

อ้าเห็นไหม เอ้าเห็นแล้ว..เอ้าเห็นแล้ว ก็เฉยไว้!

นั่น..สุชาติ เทียนทอง อดีตนักร้องลูกทุ่งผู้ยิ่งใหญ่ได้

แต่งเอง-ร้องเองเอาไว้ ส่วนผม “เห็นแล้ว” ทนเฉย

ไม่ได้ จึงขออนุญาตปากโป้งบอก..

ผลนิด้าโพล ที่สำารวจความคิดเห็นของประชาชน 

จะสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ อันดับ 1 

ร้อยละ 25.28 เลือก น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร นั้น

คุณณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรีช่วยฯ มีส่วน

สำาคัญเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะก่อนหน้าที่พรรคเพื่อไทย

เปิดตัว “อุ๊งอิ๊ง” ในตำาแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ก็งั้นๆ

หรือต่อมาจะยกฐานะให้สูงขึ้นเป็น “หัวหน้า

ครอบครัวเพื่อไทย” ถึงขนาดหัวหน้าพรรค หมอชลน่าน

ต้องเอามือกุมไข่โค้งหัวทำาความเคารพ เรตติ้งความนิยม

ก็ไม่ได้กระเตื้อง

จนเมื่อ “นายใหญ่” ประเคนเก้าอี้ “ผู้อำานวยการ

ครอบครัวเพื่อไทย” ให้ท่านเต้นเท่านั้นแหละ รัศมีนายกฯ 

“อุ๊งอิ๊ง” ก็เปล่งประกายขึ้นมาทันตาเห็น (แล้ว)

เนี่ย..ถ้าไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ท่านเต้น

ก็คงจะมี “เก้าอี้รัฐมนตรี” รองก้นอีกสมัย เป็นรางวัล?

เอ้า..แล้วนู่นที่คุณวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการ

พรรคสร้างอนาคตไทย โพสต์.. “ถ้าหูไม่แว่ว การพบปะกัน

ครั้งนี้ ได้ยินคำาว่าเลือกตั้งครั้งหน้า “ยกจังหวัด ยกจังหวัด” 

พร้อมได้ยินคำาว่า “สมคิด สมคิด” อยู่หลายรอบ...นี่

ถ้าเปิดตัวท่านอาจารย์สมคิด เมื่อใด?  ผมว่าจะไม่ใช่แค่คำา

ว่า “ยกจังหวัด ยกจังหวัด” อีกแล้ว แต่จะเป็นคำาว่า “ยก

ภาคใต้ ยกภาคใต้” แทนนะสิครับ

เชื่อหัวไอ้ต่อเถอะครับว่าท่าน อ.สมคิด และพรรค

สร้างอนาคตไทย คือความหวังและคำาตอบของพี่น้องชาว

ใต้อย่างแท้จริงครับ” นั้น

บังเอิญ..ช่วงอยู่ปัตตานี ผมเองก็หูแว่วได้ยิน ภาคใต้

ตอนนี้เขากำาลังเห่อกระท่อมกับกัญชากันแบบเป็นบ้าเป็น

หลัง นั่งตรงไหน แหลงกับใครก็พูดกันแต่..

อนุทิน-พรรคภูมิใจไทย ซึ่งบางคนก็วิเคราะห์ให้ฟัง

ว่าเลือกตั้งปักษ์ใต้คราวหน้านี้ สงสัยหลายพื้นที่จะเสร็จ

ภูมิใจไทย!

ก็..ไม่ได้จะทำาให้ขัดใจ แค่จะบอก “ไอ้ต่อ” อย่าเพิ่ง

โม้-คุยโวไป อีกอย่างเมื่อคิดจะคบกับคนใต้ก็ต้องศึกษาและ

เข้าใจอุปนิสัยพวกเขาด้วย..

คนใต้น่ะเขาไม่ชอบคนขี้ โม้-โอ้อวด-ขี้คุย เขาจะ

ประทับใจ-สงสารคนที่ถ่อมตัว-อ่อนน้อม อยากให้ช่วยดูคุณ

ชวน หลีกภัย เป็นตัวอย่าง ช่วยดูนายกฯ ลุงตู่เป็นแนวทาง..

ไม่เพราะคนใต้สงสาร-เห็นใจ พล.อ.ประยุทธ์ที่ต้อง

เข้ามากอบกู้ประเทศในยามวิกฤตนั่นดอกรึ เขาถึงได้เลือก 

ส.ส.พรรคพลังประชารัฐไปแทบค่อนครึ่ง!

และไม่เพราะคนปากเก่ง-อวดดี-โอหัง ประกาศไม่

เอานายกฯ ลุงตู่ นายนั้นดอกรึ จึงทำาให้พลังประชารัฐแพ้

ให้กับประชาธิปัตย์ตอนเลือกตั้งซ่อมน่ะ?

ผมไม่ขัด-ไม่เถียงหรอก..เห็นด้วยว่าคุณสมคิด จาตุ

ศรีพิทักษ์ เหมาะสมกับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และอยาก

เชียร์ให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ 

แต่..จะเชียร์หรือสนับสนุนอย่างไรก็ควรตั้งอยู่บน

โลกของความจริง ความจริงที่ว่าภาคใต้นั้น ถึงอย่างไร

เสียพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังจะได้ ส.ส.มากกว่าพรรคอื่น

อยู่วันยังค่ำา!

กระนั้น คนในพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่กล้าโม้ คุย

โว โอ้อวดว่า จะได้ ส.ส.ยกจังหวัด ยกภาค

เนี่ย..คุณวัชระไม่ต้องเชื่อหัวไอ้สันต์หรอก..

แค่อยากบอก เจ๋ยๆ!.

เ

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

2พี่น้อง‘บิณฑ์-เอกพันธ์’รุดช่วยเหลือ

นักร้องเก่า‘โฆษิต นพคุณ’เจอพิษโควิด

“L

ยั

หลังมีข่าวลือออกมาว่า บริษัทผลิตรายการชื่อดังระดับ

ตำานานกำาลังจะประกาศปิดตัวลง ทำาให้เป็นท่ีสนใจของประชาชน

และมีการถกเถียงกันว่าจะเป็นบริษัทไหน โดยล่าสุด ทางบริษัท 

เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำากัด ท่ีอยู่คู่วงการบันเทิงไทยมา

อย่างยาวนาน ได้ออกจดหมายช้ีแจงถึงเรื่องดังกล่าว โดยยอมรับ

ว่าจะมีการยุติการดำาเนินงานบางส่วนจริงๆ 

“บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำากัด ได้ดำาเนินงาน

ด้านการผลิตสื่อสำาหรับโทรทัศน์ การสร้างบุคลากรสำาหรับวงการ

บันเทิงท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลัง การรับจ้างสร้างสรรค์และผลิต

งานสำาหรับภาครัฐและเอกชนติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา 43 ปี 

ในช่วง 8 ปีท่ีผ่านมาน้ันได้เกิดการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม

สื่ออย่างมาก ท้ังการเกิดข้ึนของสถานีโทรทัศน์จำานวนมาก ท้ัง

ผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION และการแพร่ระบาดของ

เช้ือโควิด-19 ทำาให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ                                    

อย่างมาก แม้ตลอดมาบริษัทฯ จะพยายามปรับตัวในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไป 

เพื่อท่ีจะได้สร้างผลงานท่ีดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเรา แต่ก็ยัง

ไม่บรรลุผลตามท่ีต้ังเป้าหมายได้ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล 

มีเดีย จำากัด จึงเห็นสมควรท่ีจะยุติการดำาเนินงานบางส่วนลง นับ

ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ

ขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกท่าน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ 

บริษัทเอเยนซีโฆษณา ลูกค้าท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจน

เพื่อนในวงการ สื่อมวลชน และผู้ชมท่ีรัก ท่ีให้การสนับสนุน 

บริษัทฯ มาโดยตลอด รวมท้ังขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านท่ี

ได้ร่วมแรงร่วมใจทำางานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา และ

หวังว่าในวันข้างหน้าเราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานใน

รูปแบบใหม่ๆ ให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกคร้ัง รวมท้ังเรายัง

ม่ันใจว่า คนของเจ เอส แอล มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้า 

ท่ีจะสร้างสรรค์งานให้กับวงการ และประเทศชาติต่อไป บริษัท 

เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำากัด 1 กรกฎาคม 2565”

สุดยื้อ‘เจ เอส แอล’ร่อนจดหมายแจง

จำาเป็นต้องยุติการดำาเนินงานบางส่วน

Luav ได้กล่าวว่า “อัลบั้ม ‘All 4 Nothing’ ได้รวบรวมพลัง

แห่งการเปิดรับสิ่งใหม่ ความสงสัย และความตื่นเต้น แต่มันก็มี

ความเปราะบางและความเป็นจริงด้วย 

ผมหวังว่ามันจะเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสิ่งที่

คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อน ที่คุณจะสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้”

นอกจากนี้ “Lauv” จะทัวร์อเมริกาเหนือ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 

สิงหาคม เขาจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ Hammerstein Ballroom ใน

นิวยอร์ก, Ryman Auditorium ในแนชวิลล์ และ The Greek The-

atre ที่ลอสแองเจลิส สามารถซื้อบัตรได้แล้วทาง www.lauvsongs.

com/tour.

interthaipost69@gmail.com

เรียกว่าเป็นผู้ประกาศข่าว

สำานักข่าวไทย ทางช่อง 9 MCOT HD 

หมายเลข 30 ท่ีรักษาเอกลักษณ์ พร้อม

ส่งเสริมความเป็นไทยผ่านทุกช้ินงาน

เสมอ สำาหรับ หน่อย-เพ็ญพรรณ แหลม

หลวง ผู้ดำาเนินรายการคับข่าว 9 เวลา 

22.00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ จนมีวลี

นึกถึงหน่อยจะนึกถึงผ้าไทย

“ชื่นชอบความเป็นไทยในหลาย

เรื่อง ขนมไทย ดนตรีไทย และผ้าไทย 

เร่ิมจากเห็นการนุ่งผ้าซ่ิน (ผ้าถุง) ของคน

พ้ืนถ่ินชาวเหนือ ชาวใต้ แล้วชอบความมี

อัตลักษณ์ เวลาไปทำาข่าวตามต่างจังหวัด

ก็จะแต่งชุดพ้ืนถ่ินรายงานข่าวด้วย แล้วก็มาคิดว่าทำาไม

เราไม่เอามาใส่ในชีวิตประจำาวันบ้าง เพราะผ้าไทยสวย 

มีเอกลักษณ์เฉพาะ จึงเร่ิมต้นด้วยการใส่ผ้าไทยมาทำางาน

ในรูปแบบผ้าถุงของจังหวัดต่างๆ ใส่กับเส้ือเช้ิตบ้าง เส้ือ

ยืดสุภาพบ้าง ปรับวิธีการนุ่งให้ร่วมสมัย

และเผยแพร่ผ่านโซเชียลให้คนหันมา

อุดหนุนของไทย ใส่ผ้าไทย

ภายใต้แนวคิดที่ว่า ถ้ารุ่นเราไม่

ใส่ ไม่ส่งเสริม ก็น่าจะค่อยๆ หายไปและ

ถูกการแต่งตัวสมัยใหม่กลืนไปในที่สุด 

เราในฐานะหญิงไทยก็สามารถช่วยส่ง

เสริมได้ นอกจากจะทำาให้เรามีบุคลิกที่ดี 

สวยงามด้วยผ้าไทยแล้ว ยังได้ส่งเสริม

อาชีพของคนทอผ้าไม่ให้หายไปด้วย จึง

ตั้งใจว่าจะเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันและ

ขยายผล ชวนคนหันมาใส่ผ้าไทยให้สวย

กันให้มากขึ้น จนถึงทุกวันนี้ยอมรับว่า

ดีใจที่ส่วนใหญ่คนจะเข้ามาทักและชื่นชมในการใส่ผ้า

ไทย และมองว่าการที่เรามีเอกลักษณ์ของตัวเอง ความ

ชอบในการใส่ผ้าไทยเป็นการส่งเสริมองค์กรให้มีภาพ

ลักษณ์ที่ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย”

‘เพ็ญพรรณ’อีกหนึ่งกระบอกเสียง

ส่งเสริมความเป็นไทยผ่านหน้าจอ

วัยที่ผมอยู่ ม.3

และมันก็ทำาให้ผมมีความมั่นใจขึ้นมา เพราะว่าพระเจ้ารู้ดีว่า

ในตอนนั้นผมต้องการกำาลังใจเป็นอย่างมาก และเมื่อผมได้เติบโต

เป็นผู้ใหญ่

ผมก็สูญเสียความมั่นใจนั้นไปเช่นกัน การทำาเพลง และ

อัลบั้มนี้ ได้ช่วยให้ผมกลับมาทำาความรู้จักกับตัวตนของผมจริงๆ”

ในอัลบั้มที่จะมาถึงอย่าง “All 4 Nothing” ทาง “Lauv” ได้

แชร์เสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างที่ไม่เคยทำามาก่อน

โฟกัสในการเล่าเรื่องต่างๆ การสร้างภาพของความทรงจำาใน

วันวานที่ไม่อาจต้านทาน ความขัดแย้ง และท้ายที่สุดก็คือการเสริม

สร้างพลังบวกให้กับตนเอง

เพื่อนๆ ต้องการอยากช่วยเหลือ ก็โอนเข้าบัญชีของคุณอาได้เลยครับ 

ชื่อบัญชี นายฉลาด เนียมละมูล (ชื่อจริงในบัตรประชาชน) ธนาคาร 

ธ.ก.ส. เลขท่ีบัญชี 015242370279 ออมทรัพย์ กราบขอบคุณ

แทนคุณอาด้วยนะครับ ทุกคนล้วนมีเรื่องราวมากมายท่ีต้องฟันฝ่า 

แม้วันสุดท้ายของลมหายใจ”

ซีรีส์วาย • เบิกฤกษ์บวงสรวงเป็นที่เรียบร้อย สำาหรับ ซีรีส์ EvenSun ฉันนี่แหละ

นายอาทิตย์ นำาทีมโดย คู่จิ้นสุดฮอต บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย, เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิ

วงษ์ ร่วมด้วยนักแสดงวัยรุ่น ท็อป-ณธรรศ ตันเจริญ, เต้-วีรภัทร เติมมณีรัตน์, ไท

เกอร์-ธนวัต หัชลีฬหา, เอิร์ท-ชิษณุพงศ์ เศิกศิริ, ม่อน-วรากร วรุณเจริญธรรม, ก๊อบ

แก๊บ-รัฐนารินทร์ แสงปราโมทย์ พร้อมผู้กำากับการแสดง อ๊อด-บัณฑิต ทองดี ณ องค์

พระพรหมบริเวณหน้าท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต อาร์ซีเอ
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นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

กลาวภายหลังเปนประธานในพิธีเปดศูนย

ปฏิบัติการแกไขปญหาการทุจริตในสหกรณ 

(War Room) โดยมี นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ 

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (กสส.) นายอําพันธุ 

เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กตส.) 

ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ผูแทน

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) 

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เขารวมพิธี ณ หอง

ประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ วา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ไดเนนย้ําในเร� องการปราบปราม

การทุจริตในทุกภาคสวน ซึ่งจากปญหาการ

ทุจริตสหกรณออมทรัพย กระทรวงเกษตร

และสหกรณที่เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงไดลง

นามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหา

การทุจริตในสหกรณ เม� อวันที่ 18 พ.ค.2565 

มีหนาที่ตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ 

ตรวจสอบ เรงรัด ติดตามการแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นจากการทุจริตในสหกรณ และให

คําแนะนําหรือขอเสนอแนะแกกรมสงเสริม

สหกรณ เพ� อแกไขปญหาการทุจริตในสหกรณ 

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ไดมีการดําเนิน

การตรวจสอบการทุจริตในสหกรณทั่ ว

ประเทศเม� อชวงเดือนที่ผานมา พบปญหาวา

มีความหละหลวม 

ที่ผานมาไมมีการบูรณาการรวมกัน

อยางจริงจัง ตนในฐานะที่กํากับดูแลกรมสง

เสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

จึงเขามาแกไข อยางไรก็ตามยังมีขอระเบียบ

ตาง ๆ ที่ตองอาศัยสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน�วยงาน

อ� น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงเปนที่มาของการตั้ง

คณะกรรมการแก ไขปญหาการทุจริตใน

สหกรณชุดนี้ขึ ้นมา เพ� อปองกันไมใหเกิด

เหตุการณเชนนี้ขึ้นอีก และขณะนี้ ไดมีการ

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการแกไขปญหาการทุจริต

ในสหกรณขึ้น ตั้งอยูชั ้น 2 ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ซึ่งศูนยดังกลาวจะทํา

หนาที่รวบรวมขอมูลการทุจริตในสหกรณ 

ติดตามความคืบหนาในการแกไขปญหาการ

ทุจริตในสหกรณเปนรายกรณี ใชเปนวอรรูม

ในการประชุมหารือหน�วยงานที่เกี่ยวของเพ� อ

รวมกันหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา

การทุจริตในสหกรณ ปองกันความเสียหาย

ที่จะลุกลามและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

พรอมทั้งสรุปผลรายงานตอรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยตรง 

‘รมช.มนัญญา’ เปดศูนยปฏิบัติการแกหนี้สหกรณ บูรณาการครั้งใหญปดชองโหวการทุจริต 

พรอมหารือ ดีเอสไอ ปปง. สตช. วางโมเดลการดําเนินคดีและติดตามทรัพยสหกรณ เพ� อลดความเสียหาย

เพื่อจะเป็นข้อมูลสําหรับนําเสนอต่อนายก

รั ฐมนตรี และคณะรั ฐมนตรี ไ ด ทั น กั บ

สถานการณ

ทั้งนี้ ในการประชุมรวมกับหน�วยงาน

ทั้งหมด พบวา ควรมีแนวปฏิบัติสําหรับเขา

ตรวจสอบการทํางานของสหกรณ รวมถึง

รูปแบบในการสงเร� องดําเนินคดีและรูปแบบ

ในการติดตามทรัพย ยึด-อายัดทรัพย ใหเปน

รูปแบบที่ชัดเจนสําหรับใหทุกสหกรณและผู

เก่ียวของในการทํางานคร้ังน้ี ไวเปนแนวปฏิบัติ

เดียวกัน เพ� อใหการขับเคล� อนสามารถเดินหนา

ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจะประสานกับดีเอสไอ 

และ ปปง. ซึ่งเปนหน�วยงานที่ดําเนินคดีและ

มองเห็นชองโหววความลาชาของกฎหมาย

และระเบียบสหกรณไดเปนอยางดี โดยจะ

หารือรวมกันและวางเปนโมเดลแกปญหา

การทุจริตในสหกรณตอไป เพ� อลดความเสียหาย

ของสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ ตามนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรี และของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

“ในการหารือคณะกรรมการฯ ชุดนี้ 

ไดมีการหยิบยกประเด็นการทุจริตของ

สหกรณ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นการดําเนินการ

ของตํารวจ จํานวน 58 สหกรณ จากทั้งหมด 

252 สหกรณ จึงไดขอใหทางตํารวจเขาชวย

ติดตามความคืบหนาของคดีทั้งหมด เพ� อไมให

เกิดคอขวดหรือความลาชาในการเขาตรวจ

สอบขอมูลการทุจริตของสหกรณในแตละแหง 

หากสะสางจุดนี้ ไดก็จะสงผลตอการสืบสวน

ในชั้นตอไปไดเร็วขึ้น เน� องจากพบวาบางคดี

ติดคางอยูในชั้นการสอบสวนของตํารวจเปน

เวลานาน 4 - 5 ป” รมช.มนัญญา กลาว

ดาน นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ กลาววา การดําเนินงาน

ของสหกรณมีสินทรัพยทั้งหมด 3.58 ลาน

ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) และ

เติบโตขึ้นปละ 200,000 ลานบาท มีสมาชิก

รวม 12 ลานคน ดังนั้นการปองกันการทุจริต

และความเสียหายจึงเปนเร� องสําคัญ ซึ่ง

ที่ผานมามีการทุจริตเกิดขึ้นมาโดยตลอด 

เน� องจากมีชองวางทางกฎหมายหรือระเบียบ

ปฏิบัติ ดังนั้นการตั้งศูนยปฏิบัติการแกไข

ปญหาการทุจริตในสหกรณ จึงเปนแนวทาง

ที่จะสามารถชวยแกไขปญหาการทุจริตใน

สหกรณใหดําเนินการไดอยางรวดเร็วและเป

นการปองปรามไมใหเกิดข้ึนอีก ซ่ึงทุกหน�วยงาน

พรอมที่จะสนับสนุนและชวยเหลือกระทรวง

เกษตรฯ ในการสะสางปญหาครั้งนี้ 

จากการตรวจสอบขอมูลขอบกพรอง

ทุจริตของสหกรณ ในภาพรวมทั้งประเทศ 

มีจํานวน 252 สหกรณ ยอดความเสียหาย

รวม 18,000 ลานบาท แยกเปน สหกรณ

ในภาคการเกษตร 148 แหง มูลคาความ

เสียหาย 2,092 ลานบาท โดยแบงเปน 

สหกรณการเกษตร 140 แหง 1,964 ลาน

บาท สหกรณประมง 2 แหง 3.97 ลานบาท 

สหกรณนิคม 6 แหง 99.91 ลานบาท และ

สหกรณนอกภาคการเกษตร (ออมทรัพย รานคา 

เครดิตยูเน่ียน และบริการ) จํานวน 104 แหง 

มูลคาความเสียหาย 18,000 ลานบาท สวนใหญ

เปนสหกรณออมทรัพย จํานวน 40 แหง 

มูลคาความเสียหาย 3,300 ลานบาท และ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 37 แหง มูลคาความ

เสียหาย 13,333 ลานบาท โดยการทุจริตใน

ระบบสหกรณ มักจะทุจริตกันในระดับฝาย

จัดการและระดับกรรมการบริหารสหกรณ 

สวนในระดับสมาชิกนั้นหากในระดับจัดการ

หรือระดับบริหารมีการควบคุมท่ีดี ทําใหสมาชิก

เกิดการทุจริตไดนอย การรวบรวมขอมูลความ

เสียหายที่ เกิดขึ้นจากปญหาการทุจริตใน

ระบบสหกรณครั้งนี้ ของสหกรณการเกษตร

และสหกรณออมทรัพย มาจากการสั่งการให

ทุกจังหวัดรวบรวมเขามาตัวเลขทุจริตเหลานี้ 

จะนํามาใชเปนขอมูลในการแกไขตามกรณี

แตละสหกรณ

นอกจากนี้ กรมสงเสริมสหกรณ ได

ประมวลผลโดยแยกประเด็นการทุจริตของ

สหกรณ แบงออกได 11 ประเด็น ไดแก 

ทุจริตเกี่ยวกับเงินสด 11% ทุจริตเกี่ยวกับ

เงินฝากของสหกรณ 6% ทุจริตเกี่ยวกับเงิน

รับฝากของสมาชิก 9% ทุจริตเกี่ยวกับเงินกู 

21% ทุจริตเก่ียวกับธุรกิจจัดหาสินคามาจําหน�าย 

13% ทุจริตเกี่ยวกับธุรกิจรวบรวม 5% ทุจริต

เกี่ยวกับธุรกิจบริการ/สงเสริมการเกษตร 1% 

เบิกคาใชจายเปนเท็จ 1% นําทรัพยสินของ

สหกรณไปขายโดยมิชอบ 0% นําเงินไปใช

ประโยชนสวนตัวแลวบันทึกบัญชีเปนเงินยืม

ทดรอง 2% ทุจริตประเด็นอ� น ๆ 11% ซึ่ง

จะเห็นไดวา รูปแบบการทุจริตในสหกรณ จะ

แยกเปนการทุจริตเกี่ยวกับเงินกูจะมากที่สุด 

รองลงมาเปนการทุจริตเกี่ยวกับการจัดหา

สินคามาจําหน�ายและทุจริตเกี่ยวกับเงินสด 

ตามลําดับ ปจจุบันไดดําเนินการแกไขปญหา

จนไดรับการชดใชความสียหายจากการ

ทุจริตมาโดยลําดับ ตัวเลข ณ วันที่ 1 

มิถุนายน 2565 เหลืออยู 18,333 ลานบาท 

โดยมีสหกรณที่ไดรับความเสียหาย 252 แหง 

แต่เมื่อเทียบกับสหกรณ์ในประเทศทั้งหมด 

6,000 กวาแหงที่ยังดําเนินการปกติ จํานวน

สหกรณ 252 แหงที่มีการทุจริต เทียบได

ยังไมถึง 1% ของจํานวนสหกรณที่มีอยูใน

ประเทศไทยทั้งหมด

นอกจากนี้ เม� อวันที่ 17 มิถุนายน 

ท่ีผานมา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขึ้นอีก 3 คณะ 

ไดแก 

1. คณะทํางานสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง 

กรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ มีอธิบดีกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ เปนประธานคณะทํางาน 

รวมกับผูแทนจาก ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ) และสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

มีหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนการทุจริตใน

สหกรณ รวบรวมพยานหลักฐานและสรุป

ผลการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้หน่วยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการตามอํานาจหนาที่

2. คณะทํางานรวบรวมและตรวจสอบ 

กรณีทุจริตของสหกรณ มีนางบริสุทธิ์ เปรม

ประพันธ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เปนประธานคณะทํางาน รวมกับ

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูตรวจ

ราชการกรมสงเสริมสหกรณ นักวิชาการ

ตรวจสอบบัญชี จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และเจาหนาที่กลุมตรวจการสหกรณของกรม

สงเสริมสหกรณ ทําหนาที่ศึกษาวิเคราะห

มูลเหตุของการเกิดทุจริตในสหกรณ ปญหา

อุปสรรคที่ทําใหการแก ไขเกิดความลาชา 

รวมถึงพิจารณาเสนอแนวทางการตรวจสอบ 

พรอมทั้งวางมาตรการปองกันการทุจริตใน

สหกรณ และการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว เพ� อทําขอเสนอแนะการแกไข

ปญหาทุจริตในสหกรณแกคณะกรรมการฯ 

เพ� อใหการแกไขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ 

3. คณะทํางานปรับปรุงระเบียบขอบังคับ

วาดวยการตรวจสอบงบการเงิน กรรมการ

และผูบริหารสหกรณ มีนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส 

ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย อดีตเลขาธิการ

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.) เปนประธานคณะทํางาน รวมกับ

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและ

การสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ผูแทน

จาก สํานักงานปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ) ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการเงิน

สหกรณ และนิติกรชํานาญการพิเศษ จาก

กรมสงเสริมสหกรณ ทําหนาที่ในการทบทวน

ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบ

การเงิน กรรมการและผูบริหารสหกรณ และ

รายงานผลตอประธานคณะกรรมการแกไข

ปญหาการทุจริตในสหกรณ พรอมทั้งเชิญผูมี

ความรูความสามารถเขามาใหคําแนะนําหรือ

ข้อเสนอแนะเพื่อร่วมกันแก้ ไขปัญหาการ

ทุจริตสหกรณ 

สําหรับความคืบหนาการแก ไขการ

ทุจริตของสหกรณออมทรัพย กระทรวง

เกษตรและสหกรณ ขณะนี้ติดตามยึดอายัด

ทรัพย เบื้องตน 300 ลานบาท เหลือติดตาม

ตัวผูกระทําผิดมารับโทษ และกรมสงเสริม

สหกรณ ไดมีการตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ

หนาท่ีแทน คณะกรรมกรสหกรณชุดกอนหนาน้ี 

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ ไดสั่งใหหยุดปฏิบัติ

การหนาที่ชั่วคราวเพิ่มอีก 30 วัน และขณะน้ี

การดําเนินคดีอยูระหวางที่ สน.นางเลิ้งรวม

ทํางานกับกรรมการชุดปฏิบัติหนาที่แทน

เพ� อรวบรวมขอมูลรายบุคคลที่จะนําสงเร� อง

เขาไปดําเนินคดี นอกจากนั้น กรณีการทุจริต

สมาชิกสหกรณที่เกิดกอนวันที่ 1 ม.ค.65 ทาง

สหกรณออมทรัพย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดมี การคืน เงิน เข าระบบบัญชีสมาชิก

เรียบรอยแลว สําหรับกรณีสมาชิกท่ีโดนทุจริต

ต้ังแต 1 ม.ค.65 เปนตนไป อยูระหวางตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเพ� อดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ขอความ

รวมมือสมาชิกที่ตองการถอนเงินท่ีไดคืน 

วามีเง� อนไขเบิกถอนไดบัญชีละไมเกิน 2 ลาน

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา 

ฉลองเราเที่ยวดวยกัน เฟส 4 สวนตอขยาย 

และวันหยุดยาวหลายวันในเดือนกรกฎาคม 

มอบโปรโมชั่นสุดคุม “เซ็นทาราลดใหญ 

ไปเที่ยวดวยกัน” สวนลดหองพัก 40% 
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ณ หลากหลายจุดหมายปลายทางในไทย 

เวียดนาม และมัลดีฟส โดยลูกคาสามารถ

จองไดตั้งแต 1-4 กรกฎาคม และเขาพักได

จนถึง 30 กันยายน 

ขอเสนอ “เซ็นทาราลดใหญ ไปเที่ยว

ดวยกัน” มอบหองพักในราคาสุดคุมคาใหแก

ลูกคา โดยลูกคาจะไดรับสวนลดหองพัก 40% 

ที่ โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทาราทั้ง 

37 แหงที่รวมรายการ ในไทย เวียดนาม 

และมัลดีฟส และยังสามารถใชสิทธิจอง

ผานโครงการเราเที่ยวดวยกัน เพ� อรับเงิน

สนับสนุนคาหองพักจากรัฐ อีก 40% โดยไม

เกิน 3,000 บาท ตอหองตอคืน โดยลูกคา

ที่ถือสัญชาติไทยสามารถสมัครและใชสิทธินี้

ไดจนถึงเดือนตุลาคม 2565

  ลูกคาสามารถจองหองพักผาน

โปรโมช่ัน “เซ็นทาราลดใหญ ไปเท่ียวดวยกัน” 

ไดที่หลากหลายจุดหมายปลายทางทั้งหมด 

13 แหง ณ 37 โรงแรมและรีสอรทในเครือ

เซ็นทาราที่รวมรายการ อาทิ ภูเก็ต กระบี่ 

สมุย หัวหิน พัทยา ตราด เกาะชาง ระยอง 

เชียงใหม แมสอด อุดรธานี หาดใหญ และ

กรุงเทพฯ รวมถึงจุดหมายปลายทางในตาง

ประเทศอยางเวียดนาม และเกาะสวรรค

กลางทะเลที่สองรีสอรทยอดนิยมของเซ็น

ทาราในมัลดีฟส โดยเซ็นทาราพรอมมอบ

ประสบการณการเขาพักอยางเหนือระดับที่

รีสอรทหรูสําหรับการพักผอนแบบครอบครัว

อยางเซ็นทารา แกรนด ไอสแลนด รีสอรท

และสปา มัลดีฟส และรีสอรทสุดโรแมนติก

สําหรับคูรักอยางเซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอรท

และสปา มัลดีฟส

ลูกคาสามารถจองขอเสนอ “เซ็นทารา

ลดใหญ ไปเที่ยวดวยกัน” ได ตั้งแตวันที่ 1-4 

กรกฎาคม ที่ https://www.centarahotelsre-

sorts.com/th/travel-unlocked-flash-sale

เซ็นทาราฉลองเราเที่ยวดวยกันสวนตอขยาย มอบโปรโมชั่น

“เซ็นทาราลดใหญ ไปเที่ยวดวยกัน” สวนลด 40% ทั่วไทย เวียดนาม และมัลดีฟส

เปดงาน ECO VILLE 2022     พิณรัตน  กิติเวชกุล เปดงาน ECO VILLE 2022 พบกับ SCG 

HOME Experience ขบวนสินคา และโซลูชัน ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมา ตอบโจทยคนรักษ โลก

ครบครันกับสินคา ออรแกนิค สินคาไลฟสไตล นวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม โดยมี 

บุญญะนิตย ภุชงคประเวศ, ปรวรรณ มหัทธนะสุข, ธัญญกวิน บุดดีมี, แววรัตน ชํานาญภักดี, 

มณสิชา อดิศัย และ บุณฑริก พหลยุทธ รวมงาน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล อีสตวิลล

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๔๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายเลอศักด์ิ ไทยแท กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญงาน

  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ 

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ เงินสดท่ีไดจากการขายทอดตลาด รถยนตย่ีหอ

ฮอนดา สีนํ้าตาล หมายเลขทะเบียน กย-๑๗๑๙ 

ภูเก็ต       

- นายเลอศักด์ิ 

ไทยแท

๔๗๑,๙๗๘.๙๙ 

บาท(ณ วันท่ี๑๕ 

มีนาคม ๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔๗๑,๙๗๘.๙๙ บาท (ส่ีแสนเจ็ดหม� นหน่ึงพัน

เการอยเจ็ดสิบแปดบาทเกาสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายรายนายเลอศักดิ์ ไทยแท กับพวก

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

(นายเฉลิมศักดิ์ ลาภณรงคชัย)



13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กรมการแพทย์แถลงข่าวการจัดงาน 

มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ยก 13 หน่วยงาน

ทางการแพทย์ให้บริการประชาชนแบบครอบคลุม

ทุกด้าน ด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย สะดวกในการให้

คำาแนะนำา แนวทางในการักษา ปรับกลยุทธ์การรักษา

ให้เข้าถึงประชาชนในปัจจุบัน และให้พร้อมรับมือกับ

ทุกโรคได้อย่างม่ันใจ ในวันท่ี 8-10 กรกฎาคม 2565

ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ 

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี

กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ตามเป้าหมายของ

กรมการแพทย์ปี 2565 ในการนำาบริการทางการ

แพทย์ไปหาผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ

ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เป็นธรรม รวมถึง

การพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมทางการ

แพทย์นั้น กรมฯ จึงได้ให้ความสำาคัญในการเข้า

ถึงการบริการทางการแพทย์ของประชาชน การจัด

มหกรรม 80 ปีกรมการแพทย์จึงเกิดขึ้นเพื่อให้

ประชาชนได้ใช้บริการโดยสะดวก ได้มาตรฐาน

จากหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ

ครอบคลุมกว่า 13 สาขา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่

ได้มีการจัดงานใจการเมืองหลวงของประเทศอีกด้วย   

“นโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กำาหนดให้ขับเคลื่อน

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างการแพทย์

วิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิม โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพ

สถานพยาบาลของรัฐ รวมท้ังพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุขให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก เข้าถึงได้อย่าง

รวดเร็ว นอกจากนี้กรมฯ ยังมีการปรับกลยุทธ์

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นพลวัตในปัจจุบัน 

โดยการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการ

แพทย์และสถานที่ให้มีความพร้อม ทันสมัยและ

กรมการแพทย์จัดงาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์” 8-10 กรกฎาคม 2565

ยกขบวนหน่วยงานทางการแพทย์บริการแบบเคลื่อนที่ ภายใต้ปณิธาน “ทำาดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”

ได้มาตฐานครบรอบด้าน อาทิ ศูนย์วิจัยกัญชา

ทางการแพทย์ระหว่างประเทศ, การพัฒนาการ

ดูแลผู้ป่วย NCDs ในรูปแบบ Virtual NCD Clinic, 

การพัฒนา DMS Co-Creation Training Center, 

การพัฒนาศูนย์การแพทย์แม่นยำา (Precision 

Medicine) รวมทั้งการพัฒนาร่วมกับเครือข่าย

พันธมิตรในการขับเคลื่อนศักยภาพทางการ

แพทย์ภายใต้ Project “ย่านนวัตกรรมการแพทย์

โยธี” ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการ

บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยของ

ประชาชนให้ได้มากที่สุด”

นอกจากน้ื ยังพบกับศิลปิน นักแสดงชื่อดัง 

ที่มาสร้างความบันเทิงตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ แพท 

ณปภา ตันตระกูล, แกรนด์ เดอะสตาร์, พิมพ์ 

พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร, ธันวา สุริยจักร, ตั้ม 

วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และอ้วน เด่นคุณ งามเนตร โดย

ทั้งหมดนี้ให้บริการแก่ประชาชนฟรีตลอดทั้งงาน 

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 ณ บางกอก 

คอนเวนชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมงาน

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง online และ

ลงทะเบียนหน้างานทาง onsite 

ทีเอ็มบีธนชาต จัดงาน “เดอะเอ็กซคลูซีฟ กาลา ยินดีที่ ไดรูจัก” รวมขอบคุณลูกคาธุรกิจ

ในภาคตะวันออก ตอกย้ําความเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรง      ทีเอ็มบีธนชาต หรือ 

ทีทีบี นําโดย  ศรัณย ภูพัฒน ประธานเจาหนาที่บริหารลูกคาธุรกิจ และอเล็กซานเดอร นนท 

แลงเฟลด รองประธานเจาหนาที่บริหาร หัวหนาเจาหนาที่บริหาร บริหารความสัมพันธธุรกิจ 

พรอมดวยทีมผูบริหารธนาคาร ไดจัดงาน “เดอะเอ็กซคลูซีฟ กาลา ยินดีที่ไดรูจัก” โดยจัดขึ้น

ที่โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอรท จอมเทียน เพ� อเปนการกระชับความสัมพันธ 

และขอบคุณลูกคาธุรกิจคนสําคัญในภาคตะวันออกที่มอบความไววางใจใหธนาคารไดรวมเปน

พันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเสมอมา ซึ่งในงานนี้ ไดรับเกียรติจากลูกคาธุรกิจหลายจังหวัดในภาค

ตะวันออกมารวมงานเปนจํานวนมาก เปดโอกาสใหผูบริหารธนาคารไดรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน

มุมมองวิสัยทัศน เพ� อนําไปตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของธนาคาร ใหตอบโจทย

ความตองการของลูกคาธุรกิจไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ทีเอ็มบีธนชาตพรอมเคียงขางและสนับสนุน

ลูกคาธุรกิจ เพ� อใหธุรกิจของลูกคาประสบความสําเร็จและเติบโตอยางยั่งยืน

เดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9  ชวน

นอง ๆ หนู ๆ และ คนรักสัตวพันธุจิ๋ว มา

สัมผัสความน�ารักของเจากระตายแสนซน 

ในอณาจักร “THE NINE CENTER RAMA 

9 RABBIT LOVER” พบกับ กระตายสายพันธ

สุดค้ิวท มากกวา 10 สายพันธุ อาทิ  นิวซีแลนด

แบล็ค ไจแอนทอิงลิช ลอป มินิเร็กซ ออเรนท 

มินิเร็กซ ลายวัว กระตายพันธุ ไทยหายาก 

และผองเพ� อนสัตวตัวจิ๋วทั้ง เตาซูลคาตา  

เตาสแนปปง  หมูแคระ  หนูแกสบี้  เปนตน 

วันศุกรที่ 1 - วันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม  

เวลา 10.30 น. - 20.00 น. บริเวณ ลาน

ไนน สแควร ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร 

พระราม 9 พิเศษวันหยุดสุดสัปดาห มารวม

เชียรตํานานการแขงขัน จาก 2 คูหูนิทาน

อีสป "ว่ิงแขงกระตายกับเตา" การแสดงมายากล 

พรอมรวมกิจกรรมปอนอาหารสัตวอยางใกลชิด 

พิเศษ! เพียงชอปสินคาภายในศูนยการคา

ครบ 300 บาท ขึ้นไป รับฟรีชุดอาหารสําหรับ

ปอนกระตาย 1 ชุด ทันที (จํากัดจํานวน 300  

สิทธิ์ / ตลอดงาน)

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยรังสิต 

เปดใหบริการ “SBS Football Field for 

Rental” โดยจัดโปรโมช่ันพิเศษ!!! สวนลด 50% 

สําหรับเชา SBS Football Field ระหวาง

วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม เพียง

ลงทะเบียนลวงหนาอยางนอย 1 วัน และ

ทางเจาหนาที่จะยืนยันการจองของทานกลับ

ทางอีเมล โดยแบงออกเปน ชวงเชา เวลา 

6.00 - 5.00 น. เพียง 400 บาท !!! จากราคา

ปกติ 800 บาทตอชั่วโมง และ ชวงกลางคืน 

เวลา 5.00 - 11.00 น. เพียง 500 บาท !!! 

จากราคาปกติ 1,000 บาทตอชั่วโมง ทั้งนี้ 

การชําระเงินไมสามารถแลกเปลี่ยนและ

ถอนเปนเงินสดได สนใจลงทะเบียนไดที่ ht-

tps//forms.gle/kVD3KYCHPwUexim69 

โวก ฮูส ออน เน็กซ เดอะ โวก แฟชั่น ฟนด 2022 ช็อป     กุลวิทย เลาสุขศรี บรรณาธิการ

บริหาร โวก ประเทศไทย จัดงานเปดตัว “โวก ฮูส ออน เน็กซ เดอะ โวก แฟช่ัน ฟนด 2022 ช็อป” 

ชวนชอปสินคาฝมือนักออกแบบไทยผูเขารอบการแขงขันแคมเปญเฟนหาดีไซเนอรรุนใหม

ใหไดรับโอกาสและตอยอดธุรกิจในวงการแฟชั่นตอเน� องเปนปที่ 7 โดยมี สิรี อุดมฤทธิรุจ, 

สรัลธร อัศเวศน, รวินันท พุฒิบวรกุล, ชาลิดา วิจิตรวงศทอง, อารักษ อมรศุภศิริ และณัฐลี 

ดูเชียงมารวมงานดวย ที่ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร

Institutional Investor Research 

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Institutional Investor 

LLC ผูนําระดับโลกดานการวิจัยนักลงทุน

สัมพันธ และเปนผูเผยแพรขอมูลทางธุรกิจ

โดยมุงเนนดานการเงินระหวางประเทศเปนหลัก 

ที่ไดรับการยอมรับมากวา 50 ป ไดเปดเผย

ผลการสํารวจ Asia Executive Team 2022 

ซึ่งประกอบไปดวย Chief Executive Officer 

(CEO), Chief Financial Officer (CFO), 

เจาหนาท่ีนักลงทุนสัมพันธ, โครงการนักลงทุน

สัมพันธ และงานดาน ESG ของบริษัทท่ี

สามารถรักษามาตรฐานการกํากับดูแลกิจการ 

การใหขอมูลท่ีชัดเจน และสามารถตอบคําถาม

นักลงทุน เพ� อใหตัดสินใจไดถูกตองในการ

ลงทุนในบริษัทไดดีที่สุด 

โดยในกลุมธุรกิจ Consumer Staples 

ปรากฏวา นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน บริษัท 

ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ผูบริหารเซเวน 

อีเลฟเวน และเซเวน เดลิเวอรี่ ไดรับการจัด

อันดับใหอยูในลําดับท่ี 1 ของประเภท Best CFO

จากจํานวนท้ังหมด 40 คน นอกจากน้ี ซีพี 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เอ็กซคลูซีฟสําหรับดีลเลอร     นพดล ศรีสินรุงเรือง ผูจัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต 

(ประเทศไทย) หน�วยธุรกิจสีพน จัดงาน Nippon Biz partner Exclusive Day เพ� อเปดตัวกลุม

สินคานวัตกรรมตัวลาสุด เพ� อเปนทางเลือกใหกับคูคาดีลเลอร ไดเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ

พรอมกับเทคโนโลยีใหมๆในรูปแบบสุด Exclusive กับ Exclusive innovation product launch 

, Exclusive chef table และรวมสนุกกับExclusive rewards & lucky draw โดยมี ชนัญธิดา 

จันทรสุวรรณ , กัมพล เซี่ยงหวอง, กุลลดา อมรเวชรัตน และสมชาย สงวนศักด์ิภักดี  เปนTop 

spender ในงาน พรอมแขกผูมีเกียรติจากตัวแทนจําหน�ายมารวมงานอยางคับคั่ง ณ นิปปอน

เพนต สํานักงานใหญ  สุขสวัสดิ์76 

หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ อีเมล: 

Natthanich.p@sbs.ac.th หรือ 08-0801-8808

Guy Laroche Lingerie แบรนดชุด

ชั้นในจากประเทศฝรั่งเศส ชวนสาวๆ ชอป

ในงานสหกรุปแฟร ครั้งที่ 26 ณ ไบเทค 

บางนา Hall 98-99 วันที่ 30 มิถุนายน – 3 

กรกฎาคม พบกับชุดชั้นใน และชุดวายน้ํา

ราคาพิเศษ ลดสูงสุด 70% และชองทางออนไลน

ท่ี www.facebook.com/GuyLarocheFanpage, 

SHOPEE

ลดโลกรอน ลดกาซเรือนกระจก ดวย “ปูนซีเมนตไฮดรอลิก”       พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี พรอมดวย ประธานสภาอุตสาหกรรม รวมกันทําพันธสัญญา มิชชั่น 2023 

ขับเคล� อนลดโลกรอน ลดกาซเรือนกระจก สนับสนุนการใชปูนซีเมนต ไฮดรอลิกทุกภาคสวน 

ตั้งเปาหมายใหได 1 ลานตัน CO2 ในงาน FTI EXPO 2022 โดยมี ชนะ ภูมี นายก

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ไทย ใหการตอนรับ ณ บูธ A201 ศูนยประชุมนานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม  

แสดงความยินดี ยวดยาน กาวสูปที่ 24     ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุป 

แสดงความยินดีกับ ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล ในโอกาส “ยวดยาน” กาวสูปที่ 24 จัดโดย 

บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

โดยมี อโณทัย เอี่ยมลําเนา ประธานเจาหนาที่สายการผลิต, จาตุรนต โกมลมิศร ประธาน

เจาหนาที่ปฏิบัติการ, พีระพงศ เอี่ยมลําเนา ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ, ธนิต รัตนถิรวรรณ 

บรรณาธิการบริหารหนังสือยวดยาน เขารวมงาน พรอมกันนี้ นุจรี วิบูลเชื้อ ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการ มิราเคิล กรุป, ออยทิพย ไหมทอง ผูอํานวยการฝายขาย, นาถวีณา ลอมทรัพย 

ผูอํานวยการฝายส� อสารการตลาด รวมแสดงความยินดี

มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพรอม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวขอ “ครูใหญ

ในดวงใจ”     ดร.รัตนา แซเลา เจาหนาท่ีโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย รวมกับ ดร.พัชรี ลินิฐฎา 

อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทํา โครงการ

ประกวด เรียงความในหัวขอ “ครูใหญในดวงใจ” ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 

จากทั่วประ เทศ สามารถสงผลงานเขารวมการประกวด โดยมี นางภารดี พรขจรกิจกุล ผูชวย

เลขาธิการ สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย และ นางเรืองรัตน วงศปราโมทย ที่ปรึกษา

มูลนิธิเอเชีย เขารวมในการประชุม ณ หองประชุมใหญ มูลนิธิเอเชีย เขตสีลม

CFO ซีพี ออลล ขึ้นแทนอันดับ 1 

Asia Executive Team 2022

ออลล ยังไดรับการจัดใหอยูในกลุม Most 

Honored Company จากการจัดอันดับโดย

รวมผลคะแนนที่อยูในระดับสูง รวมถึงไดรับ

การจัดอันดับใหอยูในลําดับท่ี 2 ในประเภทCEO, 

IRProgram, IR Professional และ ESG ใน

กลุมเดียวกันนี้อีกดวย 

นายเกรียงชัย บุญโพธ์ิอภิชาติ ประธาน

เจาหนาที่บริหารดานการเงิน บมจ.ซีพี ออลล 

กลาววา จากการที่ซีพี ออลล ไดรับการจัด

อันดับใหอยูระดับแนวหนาของผลการสํารวจ

ครั้งนี้ สะทอนใหเห็นวา บริษัทฯ ไดรับการ

ยอมรับอยูในระดับสากล ทั้งการทํางานของ

ทีมผูบริหารระดับสูง และคุณภาพของงาน

ดานตลาดทุน 

สําหรับการสํารวจของ Institutional 

Investor Research ครั้งนี้ มีบริษัทที่ไดรับ

การเสนอช� อทั้งสิ้น 1,612 แหง โดยมีรายช� อ

ผูบริหารรวม 2,606 ราย ครอบคลุมใน 18 

กลุมธุรกิจ ท้ังน้ี การลงคะแนนมาจากผูบริหาร

กองทุน (Buy Side) จํานวน 4,860 ราย และ

นักวิเคราะห (Sell Side)  จํานวน 670 ราย  
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จำ�คุกตลอดชีวิตผู้ก่อก�รร้�ยป�รีส

ป�รีส • สมาชิกเพียงคนเดียวที่ยังรอดชีวิตของกลุ่มรัฐ

อิสลาม (ไอเอส) ที่คร่าชีวิตคนไปราว 130 คน ที่กรุงปารีส 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 ถูกตัดสินจำาคุกตลอดชีวิต

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สิ้นสุดการพิจารณาคดีที่มุ่งเป้าที่จะยุติ

ความโหดร้ายทารุณครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสยุค

ใหม่ เอเอฟพีรายงานว่า ซาลาห์ อับเดซาลาม ชาวฝรั่งเศส

เชื้อสายโมร็อกโก วัย 32 ปี ถูกตำารวจจับเป็น 4 เดือน หลัง

จากเหตุนองเลือดที่ โรงละครบาตาคล็องในกรุงปารีสและ

สถานที่อื่นอีกหลายแห่ง การพิพากษาลงโทษเขาอ่านโดย

หัวหน้าคณะผู้พิพากษาที่ประกอบด้วยผู้พิพากษา 5 คน ที่

ดูแลการพิจารณาคดีของชาย 20 คน ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วน

เกี่ยวข้องกับการโจมตีเมืองหลวงของฝรั่งเศส อับเดซาลาม

สวมเสื้อโปโลสีกากี ยืนนิ่งไม่แสดงสีหน้าอาการใด ขณะที่

เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและให้รับโทษจำาคุกตลอดชีวิต 

โดยหลุยส์ เปรีส์ หัวหน้าผู้พิพากษาระหว่างอ่านคำาตัดสินคดี 

ซึ่งกินเวลา 1 ชั่วโมง

หญิงถูกจ่อยิงศีรษะขณะเข็นรถลูก

นิวยอร์ก • รอยเตอร์รายงานว่า หญิงวัย 20 ปี ในขณะเข็นรถ

เข็นเด็กบนถนนสายหนึ่งในนครนิวยอร์ก ถูกจ่อยิงเข้าที่ศีรษะ

และเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เหยื่อถูกนำาตัวส่ง

โรงพยาบาลเมโทรโพลิตันเซ็นเตอร์ ก่อนจะเสียชีวิตเพราะ

ทนพิษบาดแผลไม่ไหว ส่วนลูกของเธอไม่ได้รับอันตราย ใน

การแถลงข่าวใกล้จุดเกิดเหตุในฝั่งตะวันออกตอนบนของเขต

แมนฮัตตัน เอริก อดัมส์ นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก ขอความ

ช่วยเหลือในการตามล่าหาคนยิง “เรากำาลังตามล่าหาคนที่

กระทำาผิดในอาชญากรรมอันน่าสยดสยองครั้งนี้ เราจะหาตัว

เขาและนำาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”  สำาหรับหญิงสาว

คนดังกล่าวถูกยิง 1 นัดเข้าที่ศีรษะ โดยมือลั่นไก แต่งกายใน

ชุดดำาที่เข้าประชิดเธอจากด้านหลัง 

‘คิริน’ ข�ยกิจก�รในเมียนม�

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่า คิรินบริษัทเครื่องดื่มยักษ์

ใหญ่ของญี่ปุ่นเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ตกลงขายหุ้นทั้งหมด

ของตัวเองในบริษัทร่วมทุนของเมียนมาให้กับกลุ่มบริษัทที่

มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลทหาร เป็นการถอนตัวออกจาก                                                                          

ตลาดอย่างสมบูรณ์ คิรินเคยประกาศไว้ไม่กี่วันหลังรัฐประ 

หารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วว่า จะยุติการทำา

ธุรกิจร่วมทุนกับบริษัทเมียนมาบริวเวอรี ซึ่งมีความเชื่อมโยง                                                                 

กับบริษัทเอ็มอีเอชพีซีแอลของรัฐบาลทหาร เนื่องจากมีความ                                                                         

กังวลกับการกระทำาของกองทัพเมียนมา คิรินเผยเมื่อวัน

พฤหัสบดีว่า ได้บรรลุข้อตกลงในสัญญาซื้อคืนหุ้นมูลค่า 

22,4000 ล้านเยน โดยโอนหุ้น 51% คืนให้กับเมียนมาบริว 

เวอรี ถือเป็นการสิ้นสุดการร่วมทุนในเมียนมา. 

ดีตเอกอัครร�ชทูตจีนประจำ�สหรัฐ “ชุย เทียนไข่”                                                              

(崔天凯) เคยประจำาอยู่สหรัฐนานถึง 8 ปี อำาลา

ตำาแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2021 ได้แสดงความเห็น

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐฯ ไว้น่าสนใจ

วันนี้เมื่อไม่มี “หัวโขน” ของนักการทูต และสามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ โลกได้ในฐานะ “พลเมืองเต็มขั้น” ของจีน 

จึงมีประเด็นที่น่าสนใจ

ความจริงในช่วงที่ดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูตจีนประจำา

วอชิงตันนั้น ทูตชุย เทียนไข่ ก็ไม่ลังเลที่จะวิพากษ์สหรัฐฯ อย่าง

ตรงไปตรงมา เพราะอยู่ในจังหวะที่สหรัฐฯ ภายใต้การนำาของอดีต

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเปิด “สงครามการค้า” กับจีน

อย่างร้อนแรง

มาถึงวันนี้เมื่อ โจ ไบเดน ย้ายเข้าทำาเนียบขาวแทน ทิศทาง

ของอเมริกาต่อจีนเป็นอย่างไร 

มีเพื่อนที่ติดตามเรื่องเมืองจีนส่งข้อความที่เป็นความเห็น

ของทูตชุย เทียนไข่ มาให้อ่าน 

อ่านแล้วก็เชื่อได้ว่าเป็นแนวทางของผู้นำาจีนที่สะท้อนใน

ความเห็นของท่านทูตได้...พอจะเรียงลำาดับได้อย่างนี้

1.สหรัฐจะไม่มีวันยอมให้จีนผงาดขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่ 

เด็ดขาด เพราะจีนมีระบอบการปกครองที่ต่างกัน และจีนมีความ

คิดอ่าน และวัฒนธรรมที่ต่างกับสหรัฐฯ

2.สหรัฐฯ ในส่วนลึกมีอคติกับจีน ในด้านสีผิวที่ต่างกัน 

ท่านทูตเน้นว่า จิตใจส่วนลึกของชาวอเมริกันยังเหยียดสีผิว และ

ชนชาติจีนที่สหรัฐฯ ถือว่าเป็นชาติที่ต่ำาต้อยกว่า

3.การสกัดและยับยั้งจีนนั้น สหรัฐฯ จะดำาเนินการโดยไร้

ขอบเขต กล่าวคือ อะไรที่จะสกัดได้ สหรัฐฯ จะทำาทุกอย่าง เช่น 

วางแผนปิดล้อมจีนและ แบ่งแยกจีนออกเป็นเสี่ยงๆ เพื่อให้จีน

อ่อนแอลง

4.ให้ชาวจีนเลิกเพ้อฝันที่จะปรองดองกับสหรัฐฯ ซึ่งจะไม่มี

วันเกิดขึ้นได้  

ขอให้ชาวจีนตั้งสติอย่างดี จงสร้างความเข้มแข็งให้ตนเอง 

เตรียมพร้อมกับการเผชิญศึกสงครามที่จะมาในภายหน้า 

ไม่ว่าจีนจะทำาอย่างไร สหรัฐฯ ก็คงไม่พอใจในสายตาของ

สหรัฐ โดยเห็นว่าจีนเป็นชนชาติต่ำาต้อย จึงไม่มีความจำาเป็นต้อง

ให้เกียรติชาวจีน 

การสกัดจีนของสหรัฐฯ จะใช้ทุกรูปแบบ ไม่คำานึงถึง

มารยาท หรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ไม่คำานึงถึงหลักการที่ถูก

ที่ควร ไม่อิงกฎหมายใดๆ ไม่คำานึงถึงคุณธรรมบาปกรรม เรียก

ว่ามีอคติในทุกเรื่อง จะใช้ทุกวิถีทางที่ทำาร้ายจีนได้ ก็จะทำาโดยไม่

ไตร่ตรอง

ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้จีนจึงอย่าได้ฝันว่าจะปรองดองกับ

สหรัฐฯ ได้ 

สิ่งที่จีนควรทำาคือ ต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญสงครามกับ

สหรัฐฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันข้างหน้า

และหากจีนจะรบ ต้องรบชนะอย่างเดียว 

อย่าได้คาดหวัง เชื่อคำาที่ว่าสหรัฐฯ กับจีนมีทั้งแข่งขันและร่วม

มือ เชื่อมโยงสร้างความเข้าใจกันได้ นั่นเป็นเพียงวาทศิลป์ทางการทูต

เท่านั้น 

สรุปสั้นฯ ถ้าไม่อยากให้เขากำาราบเรา เราต้องลงมือกำาราบ

เขาก่อน 

สิ่งที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่ความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่มันไม่มี

ทางเลือกอื่นจริงๆ

สหรัฐฯ จะใช้นโยบายเอาประชาธิปไตยบังหน้า ใช้ยุทธวิธี

รวมกลุ่มสร้างพวกเพื่อล้อมจีน ดิสเครดิสจีน เพื่อให้จีนเสียหาย

ต่างๆ นานา เช่น อ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนในซินเกียง ทิเบต และ

ฮ่องกง ตลอดจนทะเลจีนใต้ สร้างความขัดแย้งระหว่างจีนและ

ประเทศต่างๆ ในทะเลจีนใต้

รวมทั้งปิดกั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 

semiconductors  

ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้รวบรวมประเทศต่างฯ เช่น ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ ไต้หวัน และยุโรป สร้างกำาแพงเพื่อ sanction จีน 

กำาแพงนี้ ยิ่งสร้างยิ่งสูง เพื่อปิดกั้นจีน ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมรถยนต์และมือถือ รวมทั้งกำาลังจะติดตั้งขีปนาวุธ ติด

ตั้งหัวรบนิวเคลียร์ ให้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน 

และส่งทหารเข้าประจำาการในไต้หวันอีกรอบ เพราะสหรัฐฯ 

รู้ว่าต้องสกัดจีนทุกแนวทาง โดยหวังว่าจะสามารถยับยั้งการ

พัฒนาอาวุธของจีนได้

ทางรอดของจีนนั้น เราต้องพึ่งพาตนเอง พัฒนาเทคโนโลยี

ของตัวเองให้ได้

ปัญหาไต้หวัน คงเป็นสนามรบที่ล่อแหลมระหว่างจีนและ

สหรัฐฯ เพราะสหรัฐฯ ต้องยั่วยุให้เกิดวิกฤตในพื้นที่นี้

ขณะเดียวกันสหรัฐฯ จะปั่นหัวประเทศในแถบทะเลจีนใต้

ให้เกิดความขัดแย้งกับจีนให้ได้

ทั้งสองปัญหานี้เกี่ยวโยงถึงอิทธิพลสหรัฐฯ ในมหาสมุทร

แปซิฟิกตะวันตก  เพื่อทำาลายจีน นั่นคือเป้าหมายของรัฐบาล

สหรัฐฯ

โดยพวกเขาทำาให้ผลประโยชน์เหล่านั้นดูศักดิ์สิทธิ์ จนตอน

นี้มันได้ทำาให้ โลกใบนี้ ไม่มั่นคง

แนวคิดของท่านทูตจีนผู้นี้สอดคล้องกับแนวทางที่ผู้นำาจีน

นำาเสนอมาตลอด

แม้ว่าภาษาที่ผู้นำาจีนใช้จะไม่แรงและกร้าวเหมือนทูตชุย 

เทียนไข่ เพราะต้องการจะเปิดทางสำาหรับการเจรจาต่อรองในเวที

ระหว่างประเทศ

หากฟังน้ำาเสียงและเนื้อหาของท่านทูตชุย เทียนไข่ นี้แล้วก็

พอจะคาดเดาได้ว่าความสัมพันธ์ของ 2 ยักษ์ใหญ่ระดับโลกคงจะ

ยังต้อง “ผ่านร้อนผ่านหนาว” ไปอีกนานทีเดียว.

อ

อินโดฯเสนอส่งสารยูเครนถึงปูติน
เคียฟ/มอสโก • ประธ�น�ธิบดี โจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย เสนอ

ส่งส�รของประธ�น�ธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ไปให้วล�ดิ

มีร์ ปูติน ผู้นำ�รัสเซีย หลังเข้�พบผู้นำ�ยูเครนที่กรุงเคียฟเมื่อวันพุธ ใน

คว�มหวังที่จะยุติสงคร�มครั้งนี้ด้วยสันติวิธี ด้�นรัสเซียเริ่มขนส่ง

ธัญพืชออกจ�กท่�เรือในเมืองยูเครนที่ยึดครอง   

รอยเตอร์รายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของ

อินโดนีเซีย เข้าพบประธานาธิบดี

โวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน 

ที่ทำาเนียบประธานาธิบดียูเครน

ในกรุงเคียฟเมื่อวันพุธ เผยว่าเขา

เสนอที่จะส่งสารของเซเลนสกี

ไปยังประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปู

ติน ของรัสเซีย โดยยังไม่แน่ชัด

ว่าเซเลนสกีตอบสนองข้อเสนอ

ของประธานาธิบดีวิโดโด หรือที่

ชาวอินโดนีเซียเรียกเขาว่าโจโก

วี และไม่ได้มีการเปิดเผยเนื้อหา

ของสารที่ผู้นำายูเครนต้องการส่ง

ถึงปูติน

ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย

เป็นประธานกลุ่มจี20 ในปีนี้                                 

และเป็นหนึ่งในผู้นำา 6 ชาติของ

กลุ่มที่สหประชาชาติแต่งตั้งชื่อ

ว่า Global Crisis Response 

Group เพื่อแก้ปัญหาภัยคุกคาม

จากความอดอยากและความ

ยากจนข้นแค้น ซึ่งเป็นผลมาจาก

สงครามในยูเครน 

หลัง เสร็จสิ้นการเยือน

ยูเครน โจโกวีมีกำาหนดที่จะเดิน

ทางไปกรุงมอสโกเพื่อพบกับ

ประธานาธิบดีปูติน เขาเผยว่า

จะขอร้องให้ปูตินเห็นด้วยกับการ

หยุดยิง ซึ่งการเจรจาสันติภาพ

ระหว่างรัสเซียกับยูเครนหยุด

ชะงักลง ทั้ง 2 ชาติต่างโทษอีก

ฝ่ายว่าเป็นต้นเหตุ

โจโกวีเผยหลังหารือกับ

ประธานาธิบดีเซเลนสกีว่า เขา

พูดถึงความสำาคัญของการแก้

ปัญหาด้วยสันติวิธี และเสนอที่

จะส่งสารจากประธานาธิบดีเซ

เลนสกีไปให้ประธานาธิบดีปูติน 

ซึ่งเขาจะพบในเร็วๆ นี้ 

ก่อนท่ีรัสเซียรุกรานยูเครน

ในวันที่  24 กุมภาพันธ์ ยูเครน

เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ข้าว

สาลีรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย 

แต่เนื่องจากการปิดล้อมทางทะเล                                                     

ของรัสเซีย ทำาให้ยูเครนไม่สามารถ

ส่งออกข้าวสาลีจากท่าเรือชายฝั่ง

ทะเลดำาของยูเครน ซึ่งเป็นภัย

คุกคามต่อวิกฤตอาหารโลก

โจโกวีเผยด้วยว่า เขา

กำาลังมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาราคา

ที่สูงขึ้นของอาหารและพลังงาน

ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการบุกยูเครน

ของรัสเซีย โดยกล่าวที่กรุงเคียฟ                                              

ว่า ต้องใช้ความพยายามที่มีทั้ง 

หมดเพื่อให้ยูเครนกลับมาส่งออก

อาหารให้ได้อีก สิ่งที่สำาคัญคือ 

การส่งออกอาหารของยูเครนจะ

ต้องมีการประกันความปลอดภัย 

โดยเฉพาะการส่งออกอาหารทาง

ทะเล 

โจโกวีเดินทางด้วยรถไฟ

จากโปแลนด์ถึงกรุงเคียฟเมื่อ

เช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น เขา

เชิญเซเลนสกีอีกครั้งให้เข้าร่วม

ประชุมซัมมิตผู้นำาประเทศกลุ่ม

จี20 ที่จะจัดประชุมบนเกาะ

บาหลีในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีในวันเดียวกัน อีฟเจนี 

บาลิตสกี ผู้นำารัฐบาลภักดีรัสเซีย

ในยูเครน โพสต์ทางเทเลแกรม

ว่า หลังจากล่าช้ามาหลายเดือน 

เรือสินค้าลำาแรกที่บรรทุกธัญพืช 

7,000 ตัน แล่นออกจากท่าเรือ

ในเมืองเบอร์เดียนสค์ ไปส่งยัง

ประเทศที่เป็นมิตร แต่ไม่ได้เปิด

เผยว่าเป็นประเทศใด กองเรือรบ

รัสเซียในทะเลดำารับประกันความ

ปลอดภัยในการเดินทางของเรือ

ลำานี้ และท่าเรือแห่งนี้ของยูเครน

มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้ว

เมืองเบอร์เดียนสค์เป็น

เมืองท่าชายฝั่งทางเหนือของ

ทะเลอาซอฟ อยู่ในแคว้นซาปอร์

ริซเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ยูเครน.

‘ม�ร์กอส’ส�บ�นตนรับตำ�แหน่งปธน.ปินส์
มะนิล� • เฟอร์ดินานด์ มาร์

กอส จูเนียร์ สาบานตนเข้ารับ

ตำาแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 

ที่ พิ พิ ธภัณฑ์แห่ งชาติ ในกรุ ง

มะนิลา เมื่อวันพฤหัสบดี กล่าว

ชื่นชมการปกครองประเทศใน

สมัยบิดาของเขา

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 

ว่า เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ 

อายุ 64 ปี หรือที่ชาวฟิลิปปินส์

รู้จักในชื่อ “บองบอง” สาบาน

ตนเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดี

ฟิลิปปินส์ ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

ในกรุงมะนิลาในวันเดียวกัน หลัง

ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย

เมื่อเดือนพฤษภาคม ทำาให้ตระ

กูลมาร์กอสกลับมาครองอำานาจ

บริหารประเทศอีกครั้ง หลังอดีต

ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์

กอส ถูกขับไล่จนต้องหนีออกจาก

ประเทศจากการปฏิวัติประชาชน

ในปี 2529 

มาร์กอส จูเนียร์ สาบาน

ตนเข้ารับตำาแหน่งผู้นำาประเทศ

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่การทูต, ผู้ทรง

เกียรติและผู้สนับสนุนเขาหลาย

ร้อยคน รวมถึงอีเมลดา มาร์กอส 

มารดาวัย 92 ปีของเขา

เขากล่าวสุนทรพจน์หลัง

สาบานตน ใจความตอนหนึ่งพูด

ถึงบิดาว่า ครั้งหนึ่งเขารู้จักกับ

ชายคนหนึ่งที่เห็นว่าฟิลิปปินส์

ประสบความสำาเร็จน้อยมาก

ตั้งแต่ได้รับเอกราชมา เมื่อได้

เป็นประธานาธิบดีชายคนนี้จึง

ทำางานมากมาย โดยมีผลงานใน

การสร้างถนนหลายสาย และ

ผลิตข้าวได้มากกว่าผู้นำ าประ 

เทศก่อนหน้านั้น ในฐานะที่เป็น

ลูกชายของชายคนนั้น เขาไม่มี

ข้ออ้างใดๆ ต้องทำาตามแบบ

อย่างบิดา

พิธีสาบานตนเข้ารับตำา 

แหน่งประธานาธิบดีของมาร์

กอส จูเนียร์ มีขึ้นหลังจากไม่กี่วัน                                                 

ก่อนหน้านี้ ศาลฎีกาฟิลิปปินส์

ปัดตกความพยายามครั้งสุดท้าย

ที่จะไม่ให้เขารับตำาแหน่ง โดย

มีการยื่นฟ้องที่ระบุว่าเขาขาด

คุณสมบัติ ในการลง เลื อกตั้ ง

ประธานาธิบดี

มาร์กอส จูเนียร์ ประกาศ

ว่าสิ่งที่รัฐบาลของเขาจะเข้ามา                                      

แก้ไขลำาดับแรกคือ ปัญหาเงิน                                   

เฟ้อ, ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐ                                           

กิจ และเร่งการผลิตอาหาร ฟิลิป 

ปินส์กำาลังเผชิญกับราคาสินค้า

ต่างๆ ที่สูงขึ้นซ้ำาเติมเศรษฐกิจ

ที่ย่ำาแย่อยู่แล้วจากการระบาด

ของโควิด-19 โดยเขาแต่งตั้งตัว

เองเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร

เพื่อเข้ามายกเครื่องแก้ไขปัญหา

ในภาคเกษตรกรรม.

หารือ • ฝ่ายสื่อสำานักประธานาธิบดียูเครนเผยแพร่ภาพประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ระหว่างหารือกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ 

เซเลนสกี ที่ทำาเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน.

อดีตทูตจีนประจำ�วอชิงตันเปิด

แนววิเคร�ะห์มะกันดุดัน



เร่งเจรจา

ในสัดส่วนครึ่งหนึ่งของราคาจริงตามมติ

คณะรัฐมนตรี แต่ในระยะต่อไปกองทุนจะ

ทยอยปรับขึ้นราคาหรือไม่ อย่างไร  เป็น

เรื่องที่กองทุนจะไปพิจารณา โดยมีการ

หารือกับคณะอนุกรรมการของกระทรวง

การคลังเพื่อพิจารณาแนวทางหาเงิน

อุดหนุนต่อไป ส่วนความคืบหน้าการกู้เงิน 

20,000 ล้านบาทก้อนแรกจากสถาบันการ

เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุน คาด

ว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้

นายสุพัฒนพงษ์เผยว่า ในส่วนของ

การเน้นช่วยเหลือราคาพลังงานเฉพาะ

กลุ่มเปราะบางนั้น มีการสำารองงบกลาง

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น พ่อค้า

หาบเร่ แผงลอย วินมอเตอร์ไซค์แล้วเป็น

เวลา 3 เดือน โดยกำาลังพิจารณาหลักเกณฑ์

ให้มีความชัดเจน เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ถูกต้องตรงจุดมากขึ้น เป็นเรื่องละเอียด

อ่อน และต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่ง

กระทรวงพลังงานได้นำาบทเรียนหรือวิธีช่วย

เหลือผ่านโครงการคนละครึ่ง เราชนะที่มี

การกำาหนดเงื่อนไขในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

มาเป็นบทเรียน 

“เบื้องต้นจะร่วมมือกับกระทรวง

คมนาคมดูเรื่องประเภทรถยนต์ที่จะให้

ความช่วยเหลือ กระทรวงอุตสาหกรรมดู

ประเภทโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทน

ก๊าซธรรมชาติได้หรือไม่ ต้องบูรณาการกัน

ใหม่ ต้องใช้เวลาพิจารณา ทุกหน่วยงาน

ทำางานเต็มที่” นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

ด้านนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในช่วงที่เหลือของ

ปีนี้ จะทรงตัวในระดับสูงที่ระดับ 100 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรลบวกลบ หรือมีราคาเฉลี่ย

ทั้งปีนี้อยู่ที่ระดับ 103-104 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล ซึ่งนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

ทำาให้ต้นทุนราคาขายปลีกพลังงานโดยรวม

ของไทยทั้งน้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรม 

ชาติสำาหรับรถยนต์ (NGV) และก๊าซหุงต้ม 

(LPG) ยังอยู่ในระดับสูง

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงกลั่นน้ำามันกล่าวว่า กรณีที่ภาครัฐขอ

ความร่วมมือให้ 6 โรงกลั่นน้ำามัน ประกอบ

ด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

TOP, บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) หรือ 

IRPC, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด 

(มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท บางจาก 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ BCP, 

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

หรือ ESSO และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม 

รีไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) หรือ SPRC เร่ง

สรุปแนวทางนำาส่งเงินกำาไรส่วนหนึ่งจากค่า

การกลั่นเข้าสู่กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงในช่วง

วิกฤตน้ำามันแพงนั้น ขณะนี้ทั้ง 6 โรงกลั่น

ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับหน่วยงานภาค

รัฐ ถึงแนวทางดำาเนินการเพื่อหาทางออก

ที่ดีร่วมกัน

โดยเบื้องต้นมองว่าภาครัฐควรจะ

ต้องออกระเบียบ กติกา หรือข้อกฎหมาย

ขึ้นมารองรับการดำาเนินให้เกิดความชัดเจน 

และตอบข้อสงสัยของทุกฝ่ายได้ เพื่อไม่ให้

เกิดข้อครหาหรือปัญหาฟ้องร้องตามหลัง 

ขณะเดียวกัน การเก็บส่วนต่างจากกำาไรค่า

การกลั่น อาจใช้กฎหมาย พ.ร.บ.กองทุน

น้ำามันฯ เข้ามาดำาเนินการได้ แต่ก็ต้องรอ

ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาข้อ

กฎหมายต่างๆ ให้ถี่ถ้วน และน่าจะต้องมี

การออกกฎหมายลูกขึ้นมารองรับด้วย ซึ่งก็

น่าจะใช้เวลาดำาเนินการสักระยะ

ดังนั้น ตามแผนเดิมที่ภาครัฐต้องการ

ให้ทั้ง 6 โรงกลั่น เริ่มดำาเนินการจัดส่งส่วน

ต่างค่าการกลั่นเข้าสู่กองทุนน้ำามันฯ 3 เดือน 

เรื่องตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย.นั้น ก็อาจจะต้อง

ขยับระยะเวลาดำาเนินการออกไปจนกว่า

การพิจารณาข้อฎหมายต่างๆ เพื่อมารอง

รับการดำาเนินการจะแล้วเสร็จ

ส่วนหลักเกณฑ์การเก็บเงินจาก

ส่วนต่างกำาไรของค่าการกลั่นเข้าสู่กองทุน 

น้ำามันฯ จะเป็นเท่าไหร่นั้น ยังต้องเจรจาร่วม

กัน เพราะขณะนี้ธุรกิจโรงกลั่นต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงจากราคาน้ำามันดิบที่ปรับสูง

ขึ้น และเงินบาทอ่อนค่า ซึ่งการอ่อนค่าของ

เงินบาทราว 1 บาทต่อดอลลาร์ จะกระทบ

ต่อต้นทุนราคาประมาณ 20 สตางค์ต่อ

ลิตร ขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(GDP) ประเทศ ปีนี้ อาจไม่ถึง 2.5-3% ตาม

ที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม การดูแลผล 

กระทบจากราคาน้ำามันไม่ให้ปรับสูงขึ้นจน

เกินไปก็ถือเป็นเรื่องสำาคัญที่จะต้องดำาเนิน

การเพื่อพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจในปี

นี้ด้วยเช่นกัน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ขณะ

นี้คณะทำางานเจรจาขอความร่วมมือนำา

ส่งกำาไรส่วนเกินจากค่าการกลั่นเพื่อเสริม

สภาพคล่องให้กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงในช่วง

วิกฤตราคาพลังงาน อยู่ระหว่างประสาน

การหารือรายละเอียดแนวทางดังกล่าว

หลายประเด็น ซึ่งล่าสุดมีรูปแบบความร่วม

มือให้เลือก 2-3 แนวทางที่จะสามารถปฏิบัติ

ได้ แต่น่าจะมีความชัดเจนขึ้นเร็วๆ นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 1 ก.ค.2565 

ราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ปรับราคาขึ้นอีก

กิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ราคา

ขายปลีกก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. จะปรับ

ขึ้นอีก 15 บาท อยู่ที่ 378 บาท/ถัง 15 กก. 

จากปัจจุบันอยู่ที่ 363 บาท/ถัง 15 กก. ตาม

มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  

รมว.พลังงาน เป็นประธาน ซึ่งเป็นการปรับ

ขึ้นครั้งที่ 3 โดยรัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่า

ซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาท/คน/ 3 เดือน 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.2565 ขณะ

ที่น้ำามันดีเซลในประเทศยังคงตรึงราคาขาย

ปลีกอยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร ไม่ให้เกินเพดาน 

35 บาท/ลิตร ตามที่ ครม.กำาหนด

วันเดียวกัน ที่กระทรวงการคลัง 

นายจตุพร พรหมพันธุ์ และนายนิติธร ล้ำา

เหลือ ตัวแทนประเทศไทยต้องมาก่อน คณะ

หลอมรวมประชาชน เดินทางมายื่นหนังสือ

ถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง 

ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของกลุ่มบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 

เพื่อให้ ใช้อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายมา

แก้ ไขปัญหาราคาพลังงาน โดยมีนายชื่น

ชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายก

รัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง เป็น

ผู้รับหนังสือแทน

ทั้งนี้  คณะหลอมรวมประชาชน

ได้เรียกร้องให้กระทรวงการคลังเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้น

ใหญ่ ปรับโครงสร้างราคา ลดราคาค่า

กลั่น ยกเลิกราคาสมมติอ้างอิงสิงคโปร์

และซาอุดีอาระเบีย หากทำาไม่ได้ขอให้คืน

กิจการพลังงาน ทรัพยากรพลังงานให้เป็น

ของประชาชน.

ตร.เตือนภัย

ในเรื่องการอนุญาตใช้กัญชาว่า ตอบไม่ถูก 

ไม่รู้ ก็เหมือนกับเรื่องอื่นอีกหลายเรื่อง ที่มี

ความเห็นเป็นสองฝ่าย ทั้งที่เห็นด้วยและไม่

เห็นด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขพยายาม

ที่จะทำาไม่ให้กระทบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

โดยนำากฎระเบียบทุกอย่างเข้ามาช่วยจัด

ระเบียบเพื่อรอร่างพระราชบัญญัติกัญชามี

ผลบังคับใช้ อย่างน้อยต้องเร่งกฎหมายที่มี

อยู่ในสภาให้เสร็จเร็ว ไม่ว่าจะใช้ฉบับของ

ใคร เพื่อนำามาบังคับใช้

“ที่น่าเป็นห่วงเวลานี้ หลายประเทศ

ยังไม่ยอมรับ ดังนั้นการจะนำาสารกัญชา

มาผสมในอาหารหรือขนม หรือนำาติดตัว

ออกไปนอกประเทศจะเป็นปัญญาตามมา

ได้ ส่วนชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยและนำา

ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาในอัตราที่ ไม่

เกิน 0.2% สามารถนำาเข้ามาได้ แต่ย้ำาว่าที่

ห่วงคือการนำาออกไป เพราะบางประเทศ

ไม่ว่าจะมีปริมาณแค่ 0.1% หรือเท่าไหร่

ก็ตามเขาก็ไม่ยอมให้นำาเข้า ดังนั้นหากจะ

ใช้สารกัญชาผสมในอาหารต้องเขียนป้าย

ติดอธิบายส่วนผสมต่างๆ ให้คนรู้ จะเป็น

ข้อมูลเท็จ จะจริง ก็ต้องเขียนเอาไว้ เพราะ

เมื่อไปต่างประเทศ เขาจะดูตรงนี้เป็นหลัก” 

ผู้สื่อข่าวถามกรณีที่นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ประกาศไม่ให้นำาอะไรที่มี

ส่วนผสมของกัญชาเข้าไปภายในสภา ซึ่ง

อาจจะย้อนแย้ง เนื่องจากสภาก็เป็นผ่าน

ร่างกฎหมายฉบับนี้ นายวิษณุกล่าวว่า แม้

สภาจะเป็นคนผ่านกฎหมาย แต่ถ้ากฎหมาย

ยังไม่ออก ก็ต้องป้องกันแบบนี้ ไปก่อน 

เมื่อกฎหมายออกมาแล้วก็ว่ากันไปตาม

กฎหมาย เมื่อถามว่าหากสังคมยังมีความ

กังวล สามารถที่จะทบทวนเรื่องนี้ ได้หรือ

ไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ช่วยไปถามกระทรวง

สาธารณสุข เพราะจะตอบได้ดีที่สุด 

นายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ค้าวาง

จำาหน่ายบริเวณถนนข้าวสารถูกตักเตือนใน

การวางขายกีดขวางทางเท้าแต่ไม่ถูกจับกุม

ว่า ไม่ทราบว่าที่ ไม่จับเพราะมีข้อยกเว้น

อะไร แต่ถ้าเจอช่อดอกต้องจับแน่ และ

กระทรวงสาธารณสุขก็ให้จับ ถ้าเป็นแค่ใบ

หรือยอดก็ยาก เพราะการตัวหาค่า THC 

ไม่มีเครื่องมือที่จะตรวจ จึงใช้วิธีผ่อนสั้น

ผ่อนยาวไปก่อน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งต้อง

ตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการอะไรมาควบคุม 

หากมีการขยายวงกว้างหรือกฎหมายออกช้า 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง 

กล่าวว่า ในร่างกฎหมายที่กำาลังพิจารณา

อยู่ในชั้น กมธ. เรายึดหลักเพื่อประโยชน์

ทางการแพทย์และทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

ไม่ได้ครอบคลุมหรือกำาหนดให้มีเรื่อง

นันทนาการ การนำาไปม้วนสูบจำาหน่าย

ในที่สาธารณะ ต้องเข้าใจว่ากฎหมายอยู่

ระหว่างการพิจารณา ในฐานะที่ตนเป็น

ประธาน กมธ.ชุดนี้ จะดำาเนินการร่างให้

แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้ ช่วงต้น

เดือน ส.ค.จะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา

ต่อไป ยืนยันว่าได้รับฟังความเห็นทุกภาค

ส่วน เพื่อให้กฎหมายมีประโยชน์มากสุด โดย

กำาหนดแนวทางป้องกันและให้สังคมมี

ความปลอดภัยมากที่สุด

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า เราคาดการณ์

ไว้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิด โดยบรรยากาศ

ที่เกิดขึ้นมี 2 ลักษณะ 1.การเปิดเป็นร้าน 

ค้าอาคารที่มีคนเข้าแถวไปซื้อกันตั้งแต่ 

ช่วงเช้าจนถึงช่วงดึก 2.การเปิดขายใน 

ลักษณะพ่อค้าเร่ตั้งโต๊ะขาย แต่เมื่อกฎหมาย

ออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นต่อไป

ได้ เพราะการนำาสินค้าเกี่ยวกับกัญชาต้อง

มีการขออนุญาตทั้งสิ้น ยอมรับว่าช่วงนี้

เป็นสุญญากาศที่เราควบคุมได้ พร้อมกันนี้

ตนประสานตำารวจ สน.ชนะสงคราม สอด

ส่องในพื้นที่ ถ.ข้าวสารว่ามีการจำาหน่ายใน

ลักษณะที่ว่าหรือไม่ และจะได้ลงพื้นที่ตรวจ

สอบข้อเท็จจริง  หากปรากฏพฤติการณ์

ดังกล่าวต้องดำาเนินคดีแน่นอน ตนคิดว่า

บรรยากาศเหล่านี้จะคลี่คลายไป เหมือนที่

ประเทศแคนาดา และรัฐต่างๆ ในประเทศ

สหรัฐ ตนไม่อยากให้กัญชาที่มีประโยชน์

ต้องมาสะดุด จึงขอให้ผู้ที่ทำาการค้าขาย

เรื่องนี้ลดความโจ๋งครึ่มลง และให้ไปอยู่ใน

ที่เหมาะสม

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กฎหมายของ 

สธ.ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการสูบอยู่แล้ว และ

มีกฎหมายเพื่อป้องปรามอยู่ หากพบการขาย

เช่นนี้ฝ่ายบ้านเมืองก็ต้องไปดำาเนินการ ส่วน

การใช้กัญชาทางการแพทย์เราวางระบบ

เฝ้าระวังป้องกันและรายงานการใช้อยู่แล้ว 

ทั้งการใช้ ในแพทย์แผนปัจจุบันและแผน

ไทย ซึ่งมีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์

เข้ามาอย่างสม่ำาเสมอ แต่พบว่าผู้ที่มีปัญหา

ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์

มีเพียง 1% กว่าๆ เท่านั้น และเป็นกลุ่มที่

อาการเล็กน้อย ไม่มาก เพราะเป็นการใช้

อย่างควบคุม ส่วนที่ไม่ได้ใช้ผ่านการควบคุม

หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของ สธ. ซึ่งเรามี

กฎหมายป้องปรามไว้แล้ว หากใครฝ่าฝืน ผู้

ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดำาเนินการ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.

กล่าวว่า ไม่อยากให้มีภาพขายกัญชามวน 

ปัญหาคือบทบาทของ กทม.จำากัดในระดับ

หนึ่ง เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานถือ

กฎหมายยาเสพติด ดูแลเพียงเรื่องการ

ตั้งขายเท่านั้น ทาง กทม.ไม่ได้รับผิดชอบ

โดยตรง เพราะเราไม่สามารถทำาการบังคับ

กฎหมายได้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรา แต่คงให้

เทศกิจรายงานว่าตรงไหนมีจุดเสี่ยงแล้ว

รายงานมาที่ศูนย์กลางและเราจะประสาน

กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง 

ที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล 

(บช.น.) พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์  

รอง ผบช.น. กล่าวถึงการวางจำาหน่าย

กัญชาและอุปกรณ์การเสพเกลื่อนที่ถนน

ข้าวสารอย่างเสรีว่า น่าเป็นห่วงผลการ

เสพกัญชาเกินขนาด ถึงแม้จะบอกว่ากัญชา

เสพแล้วอารมณ์ดี แต่อารมณ์ดีของท่านไม่

สามารถควบคุมตัวเองได้ไปละเมิดสิทธิ์คน

อื่นหรือเปล่า แน่นอนว่าการเสพกัญชาขณะ

ขับรถกฎออกมาแล้ว แต่การพันลำาขายกัน

เสรีที่ถนนข้าวสาร น่าเชื่อว่าจะเกิดภัย

คุกคามในอนาคตเป็นสิ่งใหม่ที่ตำารวจต้อง

คิด ไม่ใช่เฉพาะที่ถนนข้าวสาว อย่างอาร์ซี

เอ มักกะสัน ที่กัญชาเข้าไปถึง เมื่อเขาบอก

ว่าไม่ผิดแต่อย่าลืมว่าเรื่องการร้องเรียนก่อ

ความเดือดร้อนรำาคาญเอาไว้เป็นหลักตั้ง

ต้น กัญชาที่เป็นแท่งที่มาจากเพื่อนบ้านยัง

มีการจับอยู่ แต่จะจับความผิดลักลอบนำา

เข้าจากต่างประเทศ ตำารวจเองยังสับสน

ในการจับกุม ถ้าพบว่ามีการลักลอบนำาเข้า

มาทีละ 500 กิโล ถ้าไม่จับผมว่าไม่ใช่ สิ่งที่ 

ผกก.ต้องปฏิบัติ ถ้ากัญชาไปถึงไหนต้องมี

การเก็บข้อมูลจะได้รู้ว่าใครมาขายในพื้นที่ 

ยี่ห้ออะไร ช่วงเวลาไหน เพื่อเฝ้าระวัง

“ถึงแม้กัญชาจะเสรี แต่จะถือวิสาสะ

ว่าไปขายตรงไหนก็ได้ เพราะจะละเมิด 

พ.ร.บ.ความสะอาด ลงถนนมี พ.ร.บ.จราจร 

บนฟุตปาธก็มีกฎหมายควบคุม ต่อไปต้อง

มีโซนนิ่งการจำาหน่าย อนาคตถ้ามีการสูบ

เสรีขนาดนี้มีเหตุอะไรขึ้นมาต้องมีแผน

ถอดบทเรียนเพื่อให้สอดต้องกับกฎหมาย

ที่จะออกมาควบคุมด้วย ฝากเตือนไปยัง

เยาวชนว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ

กัญชาอย่าไปลอง ถ้าเมาไม่ได้สติจะพาล

ให้เกิดอาชญากรรมอย่างอื่นตามมา ผู้

ปกครองต้องเตือนบุตรหลานด้วย” รอง 

ผบช.น.กล่าว 

นางทิชา ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิธิ

เด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับสภา

เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ฯลฯ จะ

ยื่นหนังสือถึงนายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน 

กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กัญชา กัญชง เพื่อนำาเสนอข้อห่วงใย

จากองค์กรทำางานด้านเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัวต่อร่างกฎหมายดังกล่าว พร้อม

ข้อเสนอแนะในการปกป้องเด็กและเยาวชน

จากนโยบายกัญชาเสรี   ทั้งนี้ เครือข่ายได้

แต่งหน้าขอบตาดำา เพื่อสะท้อนภาพเด็ก

เยาวชนติดกัญชาร่วมกันทำากิจกรรมเชิง

สัญลักษณ์ “ปกป้องลูกหลานจากกัญชา

เสรี” วันที่ 1 ก.ค.2565 เวลา 10.00 น. 

อาคารรัฐสภา เกียกกาย.
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12

แม่ใจร้ายทิ้งลูกแรกเกิดป้ายรถเมล์

สมุทรปราการ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 

30 มิ.ย.2565 ร.ต.อ.ปัญญาพล บุญศรี สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ 

รับแจ้งมีคนนำาเด็กทารกมาวางทิ้งที่ป้ายรถประจำาทางริมถนน หน้า

หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ตรงข้ามวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ถนนสุขุมวิท 

ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วย

กำาลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ เดิน

ทางไปตรวจสอบ จากการสอบถามนายสุริยา สุมาดา เจ้าหน้าที่

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ได้เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้ง

จากเจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.บางปู ว่ามีชาวบ้านที่ปั่นจักรยานผ่าน

มาพบเห็นเด็กทารกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ วางอยู่ที่เก้าอี้ปูนป้ายรถประจำา

ทาง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จึงนำากำาลังเดินทาง

เข้าตรวจสอบ พบเด็กทารกเพศชาย อายุประมาณ 7 วัน สวมชุด

เด็ก ใส่หมวก โดยมีผ้าขนหนูสีน้ำาเงินห่อคลุมตัวไว้ เด็กมีร่างกาย

สมบูรณ์แข็งแรง ที่หน้าและตามร่างกายมีร่องรอยการถูกยุงกัด 

นอนหลับอยู่บนที่นั่งของป้ายรถเมล์ โดยที่พื้นมีขวดนม 1 ขวด

ตั้งอยู่ด้วย ตนจึงช่วยเหลือนำาส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ เบื้อง

ต้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนนำามาทิ้ง แต่จากตรวจสอบกล้องวงจรปิด 

ล่าสุดเจ้าหน้าที่พอจะมีเบาะแส ซึ่งพบผู้ก่อเหตุเป็นหญิงมาคน

เดียว ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากเส้นทางบางพลี-ตำาหรุ จากนั้น

เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท ก่อนที่จะเลี้ยวรถกลับนำาทารกคนดังกล่าว

มาวางทิ้งที่ป้ายรถประจำาทาง และขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

กอ.รมน.ยึดไม้พะยูงซุกบ้านร้าง 16 ท่อน 

มุกดาหาร • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. 

โดยการอำานวยการของนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

มุกดาหาร (ผบก.อส.จ.มห.), พ.อ.วรพรต แก้ววิจิตร รอง ผอ.รมน.

จังหวัดมุกดาหาร, นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร 

(ผช.หน.ฝ่ายอำานวยการ บก.อส.จ.มห.) ได้รับรายงานจากแหล่ง

ข่าวว่าพบเห็นไม้พะยูงท่อนกองอยู่ภายในบ้านร้างไม่มีเจ้าของ จึง

ได้สั่งการให้ ร.ต.สุวรรณศรี วงค์จันทร์ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.

จว.มุกดาหาร บูรณาการร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองจาก

ที่ทำาการปกครองจังหวัดมุกดาหาร, ร้อย อส.จ.มห.1 หน่วยป้องกัน

และรักษาป่าที่ มห.4 (คำาอาฮวน) ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 4 และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ จากการตรวจสอบพบ

ไม้พะยูงซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านร้างไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ 

พบไม้พะยูงจำานวน 16 ท่อน ปลีกไม้ 3 แผ่น ในพื้นที่หมู่ 10 บ้าน

ดอนสวรรค์ ต.ดงเย็น อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร จึงได้ร่วมกันตรวจยึด

นำามาตรวจสอบที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.4 (คำาอาฮวน) โดย

กล่าวหาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 

มาตรา 48 ฐานครอบครองไม้พะยูงแปรรูปไม่ว่าจำานวนเท่าใดไว้

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 69 ฐานมีไม้พะยูงท่อน

ไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตรา

ประทับค่าภาคหลวงหรือรัฐบาลขาย จึงได้ทำาการบันทึกตรวจสอบ

อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

บุรีรัมย์ • วันที่ 30 มิ.ย.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีชาย

วัย 75 ปี เสียชีวิตอยู่บนรถเข็น 

บริเวณริมถนนทางหลวงหมาย 

เลข 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ช่วง

ทางโค้งบ้านไพศาล ต.ไพศาล ฝั่ง

ขาเข้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบสวน 

สภ.ประโคนชัยได้ลงพื้นที่หาข้อมูล

หลักฐานไล่กล้องวงจรปิดตามเส้น

ทาง พบกล้องวงจรปิดบริเวณร้าน

ค้าชุมชนแห่งหนึ่งห่างจากบ้าน

ประมาณ 4 กม. สามารถบันทึก

ภาพขณะที่ผู้ต้องหานำาศพใส่รถเข็น

เพื่อไปทิ้งอำาพรางที่ข้างถนน ช่วง

เวลาประมาณตี 2 แล้วเดินกลับ

มาบ้านทำาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น    

ซึ่งสอดคล้องกับคำาให้การ

ของนายชัชวาล ผู้ต้องหา ที่ยอมรับ

สารภาพว่าได้ก่อเหตุฆ่าพ่อบังเกิด

เกล้าของตัวเองจริง ด้วยการใช้มีด

ปลายแหลมแทงคอขณะพ่อนอน

หลับ แต่จำาไม่ได้ว่าแทงไปกี่ครั้ง 

แล้วใช้เท้ากระทืบซ้ำาอีกหลายครั้ง

จนพ่อแน่นิ่งไป จากนั้นก็ลากศพพ่อ

ใส่รถเข็นพ่วงท้ายรถจักรยานยนต์

ขี่ ไปทิ้งข้างทาง ให้เหมือนว่าพ่อ

ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เดินกลับมา

บ้าน โดยผู้ต้องหาอ้างว่าสาเหตุที่

ฆ่าพ่อตัวเอง เพราะรำาคาญที่พ่อ

ชอบดุด่าเรื่องที่ตนเองไม่ทำางาน 

และคืนเกิดเหตุพ่อดื่มเหล้าเมาแล้ว

ไล่ตัวเองออกจากบ้าน ทำาให้รู้สึก

โมโห พอตกกลางดึกตอนพ่อนอน

หลับจึงลงมือฆ่า เมื่อถามว่าอยาก

ขอโทษพ่อหรือไม่ ผู้ต้องหาบอกว่า

ไม่อยากขอโทษ เพราะโกรธพ่อ 

ด้านนายวีรวัฒน์ โสเพียร พี่

ชายผู้ก่อเหตุ บอกว่า ตนไม่รู้ว่าน้อง

ก่อเหตุฆ่าพ่อเพราะสาเหตุอะไร 

ส่วนตัวไม่ขออโหสิกรรมให้น้องชาย 

เพราะลงมือฆ่าพ่อบังเกิดเกล้าตัว

เองอย่างโหดเหี้ยม คงปล่อยให้รับ

โทษตามกฎหมาย

ขณะที่พนักงานสอบสวน

ได้แจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อหา “ฆ่า

บุพการี และซ่อนเร้น ย้าย หรือ

ทำาลายศพหรือส่วนของศพ” และ

เตรียมส่งฝากขังในวันที่ 30 มิ.ย.65.

ลูกทรพีรับฆ่าพ่อ

ทิ้งศพข้างถนน

อ้างโมโหโดนไล่

กรุงเทพฯ • จากกรณี 3 คนร้าย

ถือมีดจี้ปลดเข็มพระเกี้ยวติด

หน้าอกเสื้อ สัญลักษณ์ประจำา

โรงเรียนบดินทรเดชาของเด็ก

นักเรียน เหตุการณ์เกิดขึ้นวัน

ที่ 29 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา โดยมี

กล้องบันทึกภาพหน้ารถยนต์จับ

ภาพวัยรุ่นชาย 3 คนที่ก่อเหตุไว้

ได้ คนหนึ่งสวมเสื้อสีดำา กางเกง

ขายาว สวมหมวกแก๊ป และอีก

คนสวมเสื้อสีดำาลายขาว กางเกง

ขาสั้น สวมหมวกกันน็อกแบบ

เต็มใบ ยืนอยู่บริเวณริมทางเท้า 

จากนั้นก็มีกลุ่มเด็กนักเรียนเดิน

มาด้วยกัน 4 คน ถูกวัยรุ่นชาย

คนที่สวมหมวกกันน็อกเดินเข้า

มาพร้อมคว้ามีดพกจากด้านหลัง

แทงไปที่บริเวณใบหน้าของหนึ่ง

ในกลุ่มนักเรียน แต่นักเรียนคน

ดังกล่าวพยายามใช้มือป้องกัน

ตนเอง ทำาให้ ไม่สามารถแทง

มีดเข้ามาได้ ในขณะที่เพื่อนโจ๋

พยายามช่วยและใช้มือต่อยไป

ที่บริเวณใบหน้าของนักเรียน

คนดังกล่าวแล้วรีบวิ่ งหนี ไป 

คาดว่าการก่อเหตุในครั้งนี้น่า

จะเป็นการชิงตราสัญลักษณ์ 

พระเกี้ยว

ความคืบหน้า วันที่ 30 

มิ.ย.65 ตำารวจ สน.วังทองหลาง

ติดตามจับกุม 3 เยาวชนที่ก่อ

เหตุทำาร้ายร่างกายเด็กนักเรียน

โรงเรียนบดินทรเดชาได้แล้ว 

และนำาตัวมาสอบสวนที่ สน. 

วังทองหลาง ต่อมา พล.ต.ต. 

พรชัย ขจรกลิ่น ผบก.น.4 เดิน

ทางมาที่ สน.วังทองหลางเพื่อ

สอบปากคำาผู้ก่อเหตุ ก่อนเปิด

เผยว่า ทั้ง 3 คนเป็นเยาวชน

อายุไม่เกิน 15 ปี ยังเรียนอยู่ใน

สถาบันการศึกษา 2 คน และ

ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 คน โดย

สามารถจับกุมได้ที่บ้านพักใน

ย่านรามคำาแหง พร้อมของกลาง 

อาวุธมีด รถจักรยานยนต์ที่ใช้

ก่อเหตุ รวมถึงเสื้อผ้าที่ใส่ และ

ให้การรับสารภาพว่าลงมือก่อ

เหตุจริง ส่วนสาเหตุที่ทำาลงไป

เพราะความคึกคะนอง อยาก

ได้พระเกี้ยวไปห้อยกับโซ่ติดเสื้อ 

แต่ไม่เคยก่อเหตุลักษณะนี้มา

ก่อน และไม่เคยรู้จักกับผู้เสีย

หายมาก่อนเช่นกัน

ก่อนเกิดเหตุกำาลังจะไป

ซื้อของ แต่เมื่อขี่มาใกล้จุดเกิด

เหตุ เห็นกลุ่มผู้เสียหายเดินอยู่

จึงเกิดความคึกคะนอง ลงมือ

ทำาร้ายร่างกายและข่มขู่จะเอา

ตราพระเกี้ยว แต่ผู้เสียหายฮึด

สู้ไม่ยอมให้ จึงทำาให้หนึ่งในกลุ่ม

ผู้ก่อเหตุชกเข้าที่ใบหน้าก่อนจะ

หลบหนีไปที่บ้านโดยที่ไม่ได้พระ

เกี้ยวไป จนถูกตำารวจจับกุมใน

เวลาต่อมา

เบื้องต้นตำารวจแจ้งข้อหา

ร่วมกันปล้นทรัพย์ โดยมียาน

พาหนะ และพยายามทำาร้าย

ร่างกาย ก่อนจะดำาเนินคดีตาม

กฎหมาย และคุมตัวส่งศาลเยาว

ชนฯ ต่อไป.

กรุงเทพฯ • ตำารวจบุกเข้ารวบ

ตัวชายชาวมาเลเซีย เจ้าพ่อค้า

งาช้าง นอแรดแอฟริกา เครือ

ข่ายระดับโลก ขณะกบดานใน

โรงแรมย่านประดิษฐ์มนูธรรม 

ก่อนปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง อ้างมา

ไทยเพื่อเจรจาติดต่อเรื่องธุรกิจ

น้ำามันกัญชา 

วันที่ 30 มิ.ย.65 พล.ต.ท. 

จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. สั่งการ

ให้ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ 

ผบก.ปทส., พล.ต.ต.มนตรี เทศ

ขันธ์ ผบก.ป., พ.ต.อ.อรุณ วชิร

ศรีสุกันยา รอง ผบก.ปทส., 

พ.ต.อ.วิศิษฏ์ พลบม่วง ผกก.1 

บก.ปทส., พ.ต.อ.วิญญู แจ่มใส 

ผกก.2 บก.ปทส., พ.ต.อ.วัน

พิชิต วัฒนศักดิ์มณฑา ผกก.6 

บก.ปทส., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุง

ถิ่น ผกก.2 บก.ป., พ.ต.ท.เอก

พล ปัญจมานนท์ สว.กก.1 

บก.ปทส. , พ.ต.ต.ธานุพันธ์   

สุระสะ สว.กก.2 บก.ป. และ

เจ้าหน้าที่จาก U.S. Fish and 

Wildlife หน่วยงานคุ้มครองสัตว์

ป่าของสหรัฐอเมริกา นำากำาลัง

จับกุมนายบุน ชิง เตา อายุ  

58 ปี สัญชาติมาเลเซีย ตาม

จับ3โจ๋ทำาร้ายนักเรียนม.5บดินทรเดชา

บุกรวบเจ้าพ่อค้างาช้างระดับโลก

หมายจับศาลอาญาที่ 391/2565 

ลง 29 มิ.ย.65 ข้อหา “สมคบ

คิดร่วมกันกระทำาความผิดค้า

สัตว์ป่า สนับสนุนการฟอกเงิน

และอำาพรางการฟอกเงิน” ได้ที่

โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนประ 

ดิษฐ์มนูธรรม แขวงและเขต

วังทองหลาง กทม.

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่

ได้รับการประสานข้อมูลจาก

ทาง U.S. Fish and Wildlife 

หน่วยงานคุ้มครองสัตว์ป่าของ

สหรัฐอเมริกาว่า นายบุน ชิง เตา 

ผู้ต้องหารายนี้เป็นตัวการสำาคัญ 

หรือ godfather ของขบวนการ

ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือสัตว์

ป่าสงวนเครือข่ายใหญ่ระดับ

โลก เชื่อมโยงกับขบวนการ

ลักลอบค้านอแรด งาช้าง และ

สัตว์ป่าหายากแอฟริกาข้ามชาติ

อีกมากมาย รวมถึงยังเป็นหัวใจ

สำาคัญที่คอยทำาหน้าที่ฟอกเงินให้

กับขบวนการค้าสัตว์ป่าต่างๆ ทั่ว

โลก จนกลายเป็นเป้าหมายราย

สำาคัญของทางการสหรัฐอเมริกา

ที่ต้องการตัว 

แต่เนื่องจากนายบุน ชิง 

เตา ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลัก

แหล่ง มักเดินทางไปประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลกตลอดเวลา โดย

เฉพาะในพื้นที่แถบทวีปแอฟริกา 

จึงยากในการติดตามตัว จน

กระทั่งทราบเบาะแสว่าได้เดิน

ทางเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย

เพื่อติดต่อธุรกิจบางอย่าง จึง

ร่วมกันวางแผนสืบหาเบาะแส

จนสามารถตามจับกุมตัวได้ 

ดังกล่าว

สอบสวนนายบุน ชิง เตา 

ให้การปฏิเสธ อ้างว่าไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว 

และการเดินทางเข้ามาภายใน

ประเทศไทยเพื่อเจรจาติดต่อ

เรื่องธุรกิจน้ำามันกัญชา ส่วน

ที่ต้องเดินทางเข้า-ออกพื้นที่

แอฟริกาบ่อยครั้ง เป็นการไป

เที่ยวพักผ่อนเพียงเท่านั้น

และจากตรวจสอบพบว่า

เมื่อปี 58 นายบุน ชิง เตา เคย

ถูกตำารวจไทยจับกุมตัวหลังพบ

พยานหลักฐานว่าเป็นนายทุน

คนสำาคัญติดต่อซื้องาช้างมาจาก

ทวีปแอฟริกา และนำางาช้างดัง

กล่าวเข้ามาในประเทศไทยผ่าน

ทาง อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อให้

กลุ่มผู้ร่วมขบวนการนำาไปส่งต่อ

ให้กับลูกค้าในพื้นที่ประเทศไทย 

เบื้องต้นจึงนำาตัวส่งอัยการสูงสุด

ดำาเนินการตามขั้นตอนส่งตัว

ผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปดำาเนินคดี

ที่สหรัฐอเมริกาต่อไป.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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ติดต่อฯ นั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข

กำาลังพิจารณาเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว

ให้เท่าทันต่อสถานการณ์อยู่ โดยเฉพาะ

เรื่องโรคอุบัติใหม่ ส่วนการประกาศ

ยกเลิกใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของ ศบค. ที่คำานึงเรื่อง

สถานการณ์ด้านสาธารณสุขและการ

แพทย์เป็นหลัก เพื่อบังคับใช้กฎหมายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ยืนยันรัฐบาลดำาเนินการเท่า

เทียมกันทุกกลุ่มที่แสดงออกทางการ

เมืองที่อยู่ในขอบเขตกฎหมาย แต่หาก

มีการดำาเนินการนอกขอบเขตกฎหมาย 

ทางเจ้าหน้าที่ก็จำาเป็นต้องดำาเนินการ

บังคับใช้ตามอำานาจหน้าที่มีอยู่ การ

ชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และ

ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย ไม่ไปกระทบ

สิทธิผู้อื่น ชุมนุมด้วยความสงบและ

ปราศจากอาวุธ ยืนยันไม่ใช่การสลาย

การชุมนุม แต่เป็นการควบคุมการชุมนุม 

เพราะบางพื้นที่มีการใช้พลุ จุดไฟเผา ใช้

ระเบิดปิงปอง เจ้าหน้าที่จึงจำาเป็นต้อง

ควบคุม การดำาเนินการของเจ้าหน้าที่

ทำาตามกฎหมายและอำานาจหน้าที่กับทุก

ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน” พล.อ.ชัยชาญ

กล่าว 

วันเดียวกัน เวลา 14.20 น. กลุ่ม 

24 มิถุนาเพื่อประชาธิปไตย-เครือข่าย

คนรุ่นใหม่นนทบุรี นำาโดยนายอัครวินท์ 

สมบูรณ์ และนายสมยศ พฤกษาเกษม

สุข ยื่นหนังสือต่อนายณัฐชา บุญไชยอิน

สวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ใน

ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา

ผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบ

ศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ ไม่ให้ประกันตัว 

น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือใบปอ และ 

น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือผักบุ้ง กลุ่ม

ทะลุแก๊ส 

โดยนายอัครวินท์กล่าวว่า เราเข้า

มาสภาเพื่อจะมายื่นข้อเรียกร้อง กลับถูก

เจ้าหน้าที่ตำารวจบอกว่าเลข 112 เป็น

เลขที่ ไม่เหมาะสม เพราะติดอยู่ที่ป้าย 

จึงได้ยึดป้ายของพวกเราไป สุดท้ายเรา

จึงเหลือป้ายถือ 3 ใบจาก 10 ใบ โดยที่

พวกเรามาวันนี้เพื่อเรียกร้องสิทธิประกัน

ตัวให้นักโทษทางการเมือง อย่างที่ทราบ

กันดีกว่านักโทษทางการเมืองหลายคน 

เพียงเพราะทำาโพลแสดงความคิดเห็น 

และให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็น 

โดยไม่ได้แต่งเติมหรือลบหลู่อะไรเลย ซึ่ง

โพลแสดงความคิดเห็นนี้ ไม่ถูกใจกลุ่มผู้มี

อำานาจบางกลุ่ม จึงทำาให้พวกเขาถูกจับ 

โดยที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิด แต่บอก

ว่ามีพฤติการณ์ที่จะหลบหนี รวมถึงไม่ให้

ประกันตัวถึง 5 รอบ 

ด้านนายเจษฎา ศรีปลั่ง ตัวแทน

กลุ่ม กล่าวว่า จะขอยกตัวอย่างกรณี

ของนายสุนทร วิลาวัลย์ ผู้ต้องหาคดี

บุกรุกป่า และมีการหลบหนีคดี ก่อนที่

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะจับกุมตัวได้ และศาล

อาญาให้ประกันตัว แต่ในกรณีของกลุ่ม

ทะลุแก๊ส หรือ น.ส.ณัฐนิช และ น.ส.เนติ

พร ที่มีการมารายงานตัวทุกครั้งและไม่

เคยหลบหนี ฉะนั้นจึงขอเรียกร้องไปยัง  

กมธ.ว่า ทำาไมนายสุนทรถึงได้รับการ

ประกันตัว และขอเรียกร้องให้ทุกคนคืน

สิทธิการประกันตัว ตนไม่อยากเห็นใคร

แม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามต้องไปอยู่ในเรือน

จำา ในฐานะผู้ที่ยังไม่ถูกพิพากษา 

ขณะที่นายณัฐชากล่าวว่า ทาง 

กมธ.จะรับเรื่องไปพิจารณา และในวัน

ที่ 6 ก.ค. กมธ.จะเดินทางไปที่กระทรวง

ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ เพื่อสอบถามถึง

ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับกรณีที่ผู้ต้องขัง

พยายามฆ่าตัวตายในเรือนจำา ซึ่งยังไม่

ได้รับการชี้แจงจากกรมราชทัณฑ์.

มั่นใจ ‘ลุงป้อม’

พล.อ.ประวิตรจะดูแลรัฐบาลได้ ใช่หรือ

ไม่ พล.อ.ประวิตรไม่ตอบคำาถาม ก่อนขึ้น

รถออกจากทำาเนียบฯ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

ในฐานะผู้อำานวยการพรรค พปชร. 

กล่าวกรณี ร.อ.ธรรมนัสมีท่าทีไม่โหวต

ให้รัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า  

จริงๆ แล้วทางการเมืองต้องไปถามคนที่

พูด เราเองเป็นฝ่ายที่โดนกล่าวหา เราก็

ต้องหักล้างข้อกล่าวหา ซึ่ง 10 รัฐมนตรี 

และนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่

แล้ว เป็นเรื่องของความสวยงามของ

ระบอบประชาธิปไตยในการยื่นอภิปราย

ไม่ไว้วางใจ และเราก็อยากจะตอบให้

พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ฟังว่า      

นายกฯ และรัฐมนตรีทั้ง 10 คนตอบ

คำาถามเคลียร์หรือไม่เคลียร์ 

“การจะเป็นตัวแทนของประชาชน 

ส่ิงสำ า คัญท่ีสุด คือจะต้องดูแลพ่ีน้อง

ประชาชน และตอบให้พ่ีน้องประชาชน

ให้เข้าใจในบริบทท่ีเราทำา เราไม่ได้สนใจ

ในส่ิงท่ีเขาจะพูดอะไร อย่างฝ่ายค้านก็จะ

ต้องพูดอย่างน้ัน แต่เขาเป็นฝ่ายค้านหรือ

เปล่า เขาอาจจะคร่ึงๆ เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะ

เป็นอะไร” นายสุชาติกล่าว 

ถามว่าจะต้องมีการประสานพูด

คุยหรือไม่ เพราะพรรคเล็กอาจจะคล้อย

ตาม 18 เสียงของพรรคเศรษฐกิจไทย

ได้ ผอ.พรรค พปชร.กล่าวว่า พรรค

เล็กที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ทุกท่านเป็น

หัวหน้าพรรค ทุกท่านมีจุดยืน มีมวลชน 

มีสมาชิก ซึ่งหัวหน้าพรรคเล็กซึ่งร่วม

รัฐบาล ท่านก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มี

เรื่องทุจริต ไม่มีพรรคเล็กใดที่จะไม่

สนับสนุน แต่ในส่วนของพรรคอื่นที่เขา

ออกมาพูด ก็ให้สื่อมวลชนไปถามเขาว่า

ตรรกะที่เขาคิดหรืออะไรที่เขาคิดก็แล้ว

แต่ แต่ในส่วนของตนไม่เคยคิดถึงใน

เรื่องตรงนี้ และไม่อยากพูดถึง 

“พรรคเล็กทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล 

พล.อ.ประวิตรเป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล 

เป็นผู้ที่สมานความสัมพันธ์กับพรรค

เล็กทั้งหมดอยู่แล้ว ในส่วนนี้ผมขอถาม

สื่อมวลชนว่า บารมีทางการเมืองของลุง

ป้อม วันนี้ในประเทศไทยหรือพรรคไหน

มีใครเท่าท่าน ผมถามแค่นั้น” ผอ.พรรค 

พปชร.กล่าว

เสี่ยเฮ้งมั่นใจ ‘ลุงป้อม’ คุมอยู่

ซักว่า สุดท้ายแล้วเชื่อว่า พล.อ. 

ประวิตรจะพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัสได้ นาย

สุชาติกล่าวว่า ดูได้จากวันท่ีโหวตร่างงบ

ประมาณรายจ่ายปี 66 ลุงป้อมน่ังจนวัน

โหวตจบ มีคะแนนออกมา 278 คะแนน 

ฝ่ายค้านท่ีไม่เห็นด้วยมีแค่ 194 คะแนน 

ส่ิงท่ีสื่อมวลชนได้เห็นในวันน้ัน เมื่อได้เห็น

ภาพน้ันแล้ว การช้ีแจงในการอภิปรายไม่

ไว้วางใจทุกคนตอบได้อยู่แล้ว 

“เราไม่ ได้ทำางานการเมืองเพื่อ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราไม่ได้ทำางานการ 

เมืองเพื่อเอาความสะใจ ถ้าใครทำาการ

เมืองเพื่อเอาสะใจ ไม่มีอุดมการณ์ทาง 

การเมือง บทลงโทษก็จะเกิดขึ้นในการ

เลือกตั้งครั้งต่อไป” นายสุชาติกล่าว 

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์อยู่ครบเทอมกรอบเวลา

การย้ายพรรคของ ส.ส.จะเป็นอย่างไรว่า 

รัฐธรรมนูญเขียนว่า หากมีการยุบสภา

ต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน การ

ย้ายพรรคของ ส.ส.จะเกิดขึ้นภายในช่วง

เวลาประมาณ 1 เดือนถือว่าทัน แต่หาก

สภาอยู่ครบวาระอาจจะไม่ทัน เพราะ

ต้องเลือกตั้งภายใน 45 วัน หากรัฐบาล

จะยุบสภาไม่ได้ดูว่าคนไหนจะย้ายพรรค

หรือไม่ย้ายพรรค เพราะอย่าลืมว่าสภา

ปิดสมัยประชุมวันที่ 28 ก.พ. และจะ

ไม่มีการประชุมอีก ต่อจากนั้นรัฐบาล

จะหมดวาระในเดือน มี.ค. มีเวลาอีกตั้ง

เกือบเดือนที่จะจัดอะไรให้ทัน ตั้งพรรค

ใหม่ยังทันเลย 

ถามถึงการเตรียมข้อมูลให้ พล.อ. 

ประยุทธ์หากมีคนยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาเกี่ยวกับวาระ 8 ปีอย่างไร นาย

วิษณุกล่าวว่า ถ้าใครสงสัยก็สามารถยื่น

ได้เลย เอาเลย ทำาเลย

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ช่วงหนึ่งปรากฏว่าบริเวณหลัง

ห้องประชุม ร.อ.ธรรมนัสได้มีการนั่ง

ล้อมวงพูดคุยกับ ส.ส.พรรคเล็ก กลุ่ม 16                                                       

ซึ่งประกอบด้วย นายพิเชษฐ สถิรชวาล                                                       

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ 

หัวหน้ากลุ่ม 16, นายพีระวิทย์ เรื่อง

ลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า

พรรคไทรักธรรม, นายสุรทิน พิจารณ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประ 

ชาธิปไตยใหม่ และนายดำารงค์ พิเดช 

ส.ส .บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่า

ประเทศไทย โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

นายพีระวิทย์ได้ โพสต์ภาพถ่ายดัง

กล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ยังคง

อยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ท่าน

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยได้มาสนทนา

ด้วยกว่าครึ่งชั่วโมง ถึงแนวทางรัฐมนตรี

ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีเร็วๆ นี้...

ติดตามกันต่อไป”

อย่างไรก็ดี นายอานนท์ แสนน่าน 

ประจำาสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

มั่นใจว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ 

และรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายสามารถ

ชี้แจงได้อยู่แล้ว เพราะเวทีนี้ ไม่ใช่เวที

แรกของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาก็ชี้แจงได้

ทุกครั้ง ไม่ได้มีปัญหาอะไร ขณะเดียวกัน

ตลอดการทำางานของนายกฯ ไม่มีเรื่อง

การทุจริต นายกฯ เข้ามาแก้ไขปัญหาให้

ประเทศหลายอย่างมากมาย ซึ่งเชื่อว่า

ประชาชนได้เห็นและเข้าใจการทำางาน

ของนายกฯและรัฐบาลที่มีผลงานชัดเจน 

รวมถึง ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล และ

อาจจะมีเสียง ส.ส.จากพรรคฝ่ายค้าน

บางส่วนที่จะสนับสนุนนายกฯ และ

รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วย

“ผมมองว่าการที่พรรคเศรษฐกิจ

ไทยจะโหวตให้นายกฯ และรัฐมนตรีที่

ถูกอภิปรายหรือไม่นั้น ก็คงไม่ใช่เพราะ

เนื้อหาสาระของการอภิปราย แต่อาจจะ

เป็นเพราะมีเรื่องอื่น หรืออาจเป็นเรื่อง

ส่วนตัวของคนบางคนเข้ามาเกี่ยวข้อง 

แต่ถ้าเอาเรื่องผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์

ฝีมือแล้ว นายกฯ ไม่เคยน้อยหน้าผู้นำา

คนอื่น มีแต่จะทำามากกว่าด้วยซ้ำา และ

เก่งกว่ารัฐบาลในอดีตเสียอีก” นาย

อานนท์กล่าว

นอกจากนี้ เขามั่นใจว่าหลังจาก

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกฯ จะยัง

อยู่ทำางานแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้

กับบ้านเมืองไปจนครบเทอมปีหน้าอย่าง

แน่นอน เช่นเดียวกับที่นายกฯ ได้เคย

ทำามาโดยตลอด ไม่เคยทิ้งปัญหาให้กับ

ประชาชน ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัสก็เคยเป็น 

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ย่อมรู้ดีว่าคน

ที่เป็นรัฐมนตรีต้องทำางานเพื่อชาติบ้าน

เมืองอยู่แล้ว ไม่ใช่เพื่อตนเองหรือเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตัวให้กับใคร

“การอภิปรายในครั้งนี้ ผมหวังว่า

จะอภิปรายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติประชาชนอย่างแท้จริง อย่า

ได้เอาความรู้สึกส่วนตัว หรือความมีอคติ  

หรือใช้นิสัยแบบอันธพาลมาใช้ ในการ

อภิปรายในสภา ไม่งั้นประชาชนฟังแล้ว

จะมีความรู้สึกเกลียดชัง หมดสิ้นศรัทธา

จากประชาชน อาจจะไม่ได้กลับเข้ามา

ในสภาอีก” นายอานนท์กล่าว

ซัดบิ๊กตู่บริหาร ศก.ล้มเหลว

ด้านพรรคเพื่อไทย (พท.) นาย

วิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย 

พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การอภิปรายไม่

ไว้วางใจครั้งนี้หากมองในมุมของฝ่าย

รัฐบาล ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ชี้แจง

กับประชาชนที่มีความสงสัยมานานว่า

รัฐบาลทำางานจริงหรือไม่ หรือที่ผ่านมา

ไม่ได้ทำางานเลยกลัวตอบไม่ได้ ในช่วง

นี้บรรดารัฐมนตรีที่มีรายชื่อควรเตรียม

ข้อมูลเพื่อชี้แจงฝ่ายค้าน ไม่ควรใช้

สำานวนโวหารหรือส่งไอ้ห้อยไอ้ โหน โทร

โข่งปากแตรออกมาแถลงรายวัน สร้าง

วาทกรรมด้อยค่าฝ่ายค้านอย่างที่เป็น  

อยู่ 

“เมื่อญัตติไม่เถื่อน เดินหน้าสู่การ

ทำาหน้าท่ีของพรรคฝ่ายค้านในการจะ

อภิปราย พุ่งเป้าตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

เศรษฐกิจของรัฐบาล ท่ีล้มเหลวในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ฝ่ายค้าน

มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน ท้ังทางด้านการ

ใช้งบประมาณท่ีไร้ประสิทธิภาพ การแก้

ปัญหาโควิดล้มเหลว รวมท้ังการใช้เงิน

กู้ท่ีไม่โปร่งใส ยืนยันว่าหลังอภิปรายมี

รัฐมนตรีในรัฐบาลต้องไปสู้ต่อในช้ันศาล

อย่างแน่นอน” นายวิสารกล่าว  

ส.ส.เชียงราย พรรค พท.รายนี้

ระบุว่าพล.อ.ประยุทธ์มักจะอ้างว่าปัญหา

สงครามทำาให้น้ำามันสูงขึ้น ส่งผลกระ

ทบกับสินค้า มีการปรับขึ้นราคาตาม

มา เงินเฟ้อสูงขึ้น แต่ไม่เคยยอมรับ

ว่าไร้ความสามารถ การกล่าวอ้างดัง

กล่าวเป็นเพียงการปัดสวะให้พ้นตัว ไม่

ยอมรับผิดชอบ อ้างเกิดจากรัฐบาลที่

ผ่านมา อยากบอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็

คือรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

หรือรัฐบาล คสช.นั่นเอง ผลที่ตามมาคือ

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่รู้จบจนมาถึงทุกวันนี้ 

“ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่วน

หนึ่ งมาจากการบริหารแบบเกรงใจ

นายทุน พล.อ.ประยุทธ์เกรงใจเจ้าสัว 

ไม่กล้าที่จะออกมาตรการแก้ปัญหา

หรือตรึงราคาสินค้าเพื่อช่วยประชาชน 

ปล่อยให้พ่อค้าปรับราคาสินค้าตามใจ

ชอบ แล้วที่บอกว่าเห็นใจผู้ประกอบการ 

แต่ไม่เห็นใจประชาชนใช่หรือไม่ แล้ว

จะมี พล.อ.ประยุทธ์ต่อไปเพื่ออะไร” 

ส.ส.เชียงราย พรรค พท.รายนี้ระบุ

ส่วน น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รอง

โฆษกพรรค พท. ออกมาตอบโต้ น.ส.ทิพา

นัน ศิริชนะ ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

พาดพิงถึง ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่เป็นเจ้า

บ้านท่ีดี ทำาให้การลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่

ของ พล.อ.ประยุทธ์ไร้ศักด์ิศรีว่า ความ

เป็นจริงเป็นท่ีประจักษ์ต่อสายตาชาว

เชียงใหม่แล้ว การท่ี พล.อ.ประยุทธ์ลงพ้ืน

ท่ีไปการปฏิบัติภารกิจ มีคนมาให้กำาลัง

ใจหลักสิบ แต่ใช้ตำารวจหลักพัน แสดง

ให้เห็นถึงความหวาดกลัวต่อเสียงของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ีไม่ได้ให้การยอมรับ

ในตัว พล.อ.ประยุทธ์ท่ีเป็นผู้นำาประเทศ

มากว่า 8 ปี เรียกได้ว่ามาต้อนรับขับไล่ 

ตรงกันข้ามกับความนิยมของพรรคเพ่ือ

ไทย รวมถึงคะแนนความนิยมในตัวบุคคล

ของพรรคเพื่อไทยนำาล่ิว 

“ผลโพลของนิด้าโพลล่าสุด ประ 

ชาชนสนับสนุนให้ น.ส.แพทองธาร ชิน

วัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นนายก

รัฐมนตรีมากท่ีสุด ท่ี 25.28% เพ่ิมข้ึน

จากการสำารวจคร้ังก่อนหน้าท่ี 12.53% 

เดินทางไปลงพ้ืนท่ีพบปะพ่ีน้องประชาชน

จังหวัดใด ก็มีแต่ประชาชนเข้ามาราย

ล้อมโอบกอด กลายเป็นความหวังคร้ัง

ใหม่ของประชาชน แต่คะแนนความนิยม

ในตัว พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ท่ีอันดับ 4 อยู่

ท่ี 11.68% เท่าน้ัน ไปไหนมีแต่คนเอือม

ระอา ท้ังหมดเป็นความจริงท่ี น.ส.ทิพา

นันต้องยอมรับให้ได้ ไม่ใช่เอาแต่ท่องบท

เดิมพูดเหมือนเดิม วนอยู่ในอ่าง หวังด้อย

ค่าพรรคเพ่ือไทยไปเร่ือยๆ แต่คงทำาไม่

สำาเร็จ” น.ส.ตรีชฎากล่าว 

รองโฆษกพรรค พท.กล่าวว่า 

ความจริงที่ประชาชนทั้งประเทศรู้ดีมา

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา หากไม่มีการยึด

อำานาจจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ประเทศ

จะไม่มีทางเดินทางมาถึงทางตัน ซึ่ง

เป็นต้นตอที่ทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ

พี่น้องประชาชนทั้ งประเทศต้องรับ

สภาพเศรษฐกิจติดหล่ม  สิ่งที่เกิดขึ้น

เป็นเหตุผลให้ทุกครั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์

เดินทางไปที่ ใด ประชาชนดูออกว่า

ควรทำาอย่างไรให้เหมาะสมกับการที่ 

พล.อ.ประยุทธ์ ไปเยือน ทำาอย่างไรก็ได้

อย่างนั้นเป็นเรื่องที่ ไม่เหนือกว่าความ

เป็นจริง เหลือเพียง น.ส.ทิพานัน ที่ยัง

คงสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์บริหาร

ประเทศต่อ โดยที่ ไม่เคยสนใจความ

ทุกข์ยากของประชาชนอยู่ ในสภาพ

สะบักสะบอมเพียงใด ประชาชนไม่มีเงิน

ในกระเป๋า คนรวยก็รวยกระจุก คนจน

ก็จนกระจาย จะตายกันหมด เกษตรกร

ทยอยล้มหายตายจากเพราะราคาสินค้า

การเกษตรที่ตกต่ำา ชาวนาขายข้าวได้

แสนถูก แต่ข้าวถุงกลับมีราคาสูงขึ้น ค่า

ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชและวัชพืชแพงขึ้น

ทวีคูณ น้ำามันแพง แก๊สแพง ของแพง

ทั้งแผ่นดิน พล.อ.ประยุทธ์มีแต่ผลงาน

กู้มาแจกให้ประชาชนแบกรับภาระยัน

ลูกหลาน 

“พล.อ.ประยุทธ์พูดว่าประเทศ 

ไทยเป็นรถยนต์คันใหญ่ขับเคลื่อน 70 

ล้านคนไปข้างหน้า หวังกลายเป็น

ยานยนต์แห่งอนาคต ถ้ารถคันนี้ตาย

หรือต้องหยุด คนบนรถก็ต้องช่วยกัน

เข็นไปให้ ได้ แต่ตอนนี้รถคันดังกล่าว

สภาพผุพังมานานมากแล้ว คนที่อยู่

บนรถที่ พล.อ.ประยุทธ์ขับนั้นสาปส่ง 

พล.อ.ประยุทธ์ให้เดินลงจากรถ เพื่อ

เปิดทางให้คนที่มีฝีมือมาขับเคลื่อนรถทั้ง

คันให้ไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ไม่ใช่

ทู่ซี้ขับต่อทั้งที่รถไปไม่ไหว คนไทยทั้ง

ประเทศเห็นทุกอย่างหมดแล้ว คนที่ยัง

หลับหูหลับตาเชียร์ ให้ พล.อ.ประยุทธ์

บริหารประเทศต่อ มีแต่ น.ส.ทิพานัน

และพรรคพวกเท่านั้น” รองโฆษกพรรค 

พท.ระบุ.

ป่วยโควิด

การถอดหน้ากากตามความสมัครใจ 

และการเปิดสถานบันเทิง 31 จังหวัด 

อย่างไรก็ตาม อัตราครองเตียงและ

ศักยภาพบุคลากรยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ 

โดยการครองเตียงในระดับ 2 และ 3 

ส่วนใหญ่อยู่ที่ 9.9% มีเพียงบางจังหวัด

ใหญ่ๆ เช่น จ.สมุทรปราการ ที่อัตราการ

ครองเตียงเกิน 20% แต่ไม่ถึง 25% 

สำาหรับผู้เสียชีวิตวันนี้ 14 ราย 

เป็นผู้อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด มีถึง 6 

รายไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว จึงขอ

ให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ามา

รับ ทั้งนี้ หากดูการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น 

พบว่าผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีน

เข็มกระตุ้นเพียง 46.5% ยังไม่ถึงเป้า

หมาย 60% ที่วางไว้ และถ้าดูภาพรวม

ของทั้งประเทศ ประชาชนรับวัคซีนเข็ม

กระตุ้นเพียง 42.6% จึงขอให้ประชาชน

เข้ามารับวัคซีนกันมากขึ้น เพราะขณะ

นี้มีเพียง 4 จังหวัดที่ ได้รับวัคซีนเข็ม

กระตุ้นเกินเป้าหมาย 60% ประกอบด้วย 

กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ และภูเก็ต 

นอกจากนี้ ในส่วนของการถอดหน้ากาก 

ศบค.ชุดเล็กได้ติดตามและประเมิน

สถานการณ์ตลอด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ยังขอให้ใส่หน้ากากตลอดเวลา และขอ

ให้ประชาชนฟังมาตรการในแต่ละพื้นที่

ที่อาจแตกต่างจากคำาสั่งในส่วนกลางได้ 

เมื่อถามว่า เชื้อกลายพันธุ์ BA.4- 

BA.5 ที่มีการพบในปัจจุบัน มีความน่า

กังวลหรือไม่ พญ.อภิสมัยกล่าวว่า กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ติดตามอย่าง

ใกล้ชิด ส่วนใหญ่ที่พบเป็นผู้เดินทางมา

จากต่างประเทศ ในประเทศไทยยังพบ

จำานวนน้อย สายพันธุ์หลักยังคงเป็น

โอมิครอนอยู่ และข้อมูลจากองค์การ

อนามัยโลกยังไม่พบว่าเชื้อดังกล่าวจะรุน

แรงเท่าเดลตา แต่ยังเร็วไปที่จะสรุป ซึ่ง

ในปัจจุบันยังไม่มีการปรับมาตรการอะไร

เพื่อรองรับเชื้อดังกล่าว หากมีการปรับ

เปลี่ยนอย่างไรต้องนำาเสนอเข้าที่ประชุม 

ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 8 ก.ค. 

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

จากกรณีราชกิจจานุเบกษาประกาศ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เรื่อง การยกเลิกกรณีที่มีเหตุสมควร

เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพื่อรองรับการ

เป็นโรคประจำาถิ่น พ.ศ.2565 โดยให้

มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป 

โดยมีเนื้อหาสำาคัญคือ ยกเลิกประกาศ 

สปสช. เรื่อง กำาหนดกรณีที่มีเหตุสมควร

และอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิ

ได้รับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 

2 มี.ค.2564 และให้ยกเลิกประกาศ 

สปสช. เรื่องกำาหนดกรณีที่มีเหตุสมควร

และอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิ

ได้รับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 

ก.ค.2564 ส่งผลให้กระบวนการรักษาผู้

ป่วยโควิด-19 จากยูเซปพลัส เป็นการ

รักษาตามสิทธินั้น

นายสาธิ ต  ปิ ตุ เ ตชะ  รมช .

สาธารณสุข กล่าวว่า การประกาศให้ผู้

ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาตามสิทธิเดิม 

สิ่งที่จะยกเลิกคือการรักษาในระบบยู

เซปพลัส ที่ให้ประชาชนสามารถรับการ

รักษาและคัดครองใน รพ.รัฐและเอกชน 

ให้กลับเข้ารับการรักษาตามสิทธิเดิมของ

ตน ซึ่งการรักษายังฟรีเหมือนเดิม ส่วน

กรณีเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิดในระดับ

วิกฤต สามารถดูแลในระบบยูเซปปกติ 

ซึ่งมี 1669 เป็นผู้ประเมิน นอกจากนี้ยัง

มีการยกเลิกระบบการรักษาตัวเองที่บ้าน 

(Home Isolation) และ Hospital แต่ยัง

คงเหลือบริการสายด่วน 1330 ไว้ให้คำา

ปรึกษาแก่ประชาชน รวมถึงประสาน

หาเตียง ทั้งนี้ รัฐบาล ศบค.และ สธ.จะ

ทำาความเข้าใจกับประชาชนต่อไป 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) ชี้แจงว่า ขณะนี้ สปสช.อยู่

ระหว่างการเตรียมความพร้อมตาม

นโยบายรัฐบาลเพื่อรองรับการเดินหน้า

สู่โรคประจำาถิ่นเช่นกัน โดยจะเข้าสู่การ

พิจารณาของคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ในวัน

ที่ 4 ก.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนว่า ตั้งแต่ 1 ก.ค.2565 

สปสช.จะลอยแพผู้ป่วยโควิด ซึ่งยืนยัน

ว่าไม่มีการลอยแพผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วย

ยังคงได้รับการรักษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เหมือนเดิม

โดยหลังจากนี้หากประชาชนมี

อาการเข้าข่ายว่าจะติดโควิด สามารถ

ขอรับชุดตรวจ ATK ที่ร้านขายยาใกล้

บ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปเป๋าตัง 

หรือใช้บัตรประชาชนไปรับ เพื่อตรวจ

ยืนยันได้ทันที หากผลเป็นบวกว่าติด

เชื้อ กลุ่มที่มีอาการไม่มากหรือกลุ่มสี

เขียวเข้ารักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วย

บริการประจำาตามสิทธิหรือหน่วยบริการ

ปฐมภูมิในพื้นที่ตามนโยบาย 30 บาท

รักษาทุกที่ ซึ่งจะได้รับการดูแลรักษา

ตามแนวทางเจอแจกจบ ส่วนกรณีกลุ่ม 

608 หรือมีอาการรุนแรง จะถูกพิจารณา

ให้พบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา ในส่วน

ของผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท สปสช.

ดูแลค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งหมดเช่นกัน 

หากมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินตาม

เกณฑ์สีเหลือง-แดง ใช้สิทธิยูเซปพลัส

เข้ารักษาโรงพยาบาลที่อยู่ ใกล้ที่สุดได้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ในส่วนของ

สายด่วน สปสช.1330 หลังจากวันที่ 1 

ก.ค.2565 ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่จำาเป็น

ต้องโทร.แจ้งแล้ว แต่หากมีข้อสงสัยว่า

จะต้องทำาอย่างไร โทร.มาสอบถามขั้น

ตอนได้ หรือหากมีอาการแย่ลงจะต้อง

ทำาอย่างไรต่อ หรือประสานหาเตียงเข้า

รักษาในโรงพยาบาลโทร.มาได้เช่นกัน 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ยืนยัน

ว่า สปสช.ไม่ได้ลอยแพผู้ป่วยโควิด-19 

ยืนยันประชาชนไม่มีผลกระทบอะไร ทุก

อย่างเป็นเรื่องการบริหารจัดการภายใน 

(หลังบ้าน) เพียงแต่ต่อไปรัฐบาลไม่ต้อง

ใช้งบกลางจัดการซื้อยาเวชภัณฑ์ แต่

งบบริหารจัดการส่วนนี้  แต่ทางโรง

พยาบาล (รพ.) จะดำาเนินการเอง ภาย

ใต้งบประมาณที่ ได้รับจาก สปสช. ซึ่ง

มีเพียงพอ หากเจ็บป่วยอาการรุนแรง

วิกฤตสีแดง ยังสามารถเข้ารับการรักษา

ที่ รพ.ได้ตามปกติ 

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่ า

สถานการณ์ โควิด-19 จะอยู่รอบตัวเรา

ไปอีก 1-2 ปี โดยรูปแบบการติดเชื้อจะมี 

2 ลักษณะการติดเชื้อ Small Wave แพร่

โรคอย่างเร็ว มีคนติดเชื้อจำานวนมาก 

แต่การระบาดไม่นานจบเร็ว 2 การติด

เชื้อแบบ Slow Wave การติดเชื้อแบบ

ช้าๆ พบคนติดเชื้อไม่มาก แต่กว่าจะยุติ

การติดเชื้อได้ต้องใช้เวลานาน ส่วนการ

เฝ้าระวังโรค สธ. จะดูยอดการรักษาใน

กลุ่มปอดอักเสบเป็นหลัก ซึ่งคาดการณ์

ว่าตัวเลขการติดเชื้อจะอยู่ที่ 1-2 หมื่น

ต่อวัน แต่มั่นใจว่าถึงจะมีการติดเชื้อมาก 

แต่ไม่สั่นคลอนต่อระบบสาธารณสุข 

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี                                                               

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระบบสาธารณ 

สุขมีการเตรียมความพร้อมสามารถ

รองรับได้ ทั้งเตียง แพทย์ ยา และ

เวชภัณฑ์ ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก 

รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติ

ตามมาตรการ 2U คือ U ที่ 1 Universal 

Prevention คือ การป้องกันการติดโรค 

การเว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ 

สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ ในสถานที่

แออัด หากพบมีอาการน่าสงสัย ควร

ตรวจหาเชื้อ และ U ที่ 2 Universal 

Vaccination คือขอความร่วมมือให้มา

รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็น

พื้นฐาน และฉีดเข็มกระตุ้นต่อไปทุก 4 

เดือน เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกัน.

นายกฯ ห่วงมิจฉาชีพเปลี่ยนกลลวง

ทำาเนียบฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้รับรายงานว่าขณะนี้มิจฉาชีพ

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังคงระบาด โดยเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาการ

หลอกลวงไปจากเดิม นายกฯ มีความห่วงใย และได้กำาชับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรู้เท่าทัน

กลลวงของมิจฉาชีพที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเร่ง

กวาดล้างจับกุมผู้ทำาผิดมาลงโทษ ทั้งเครือข่ายขบวนการใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามรายงานระบุว่ารูปแบบ

และเนื้อหาที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนจะเปลี่ยนไป

ตามสถานการณ์ ขบวนการเหล่านี้ ไม่หายไป เพียงแต่จะหยุด

ในช่วงมีการกวาดล้าง แล้วรอกลับมาทำาผิดใหม่ด้วยเนื้อหา

การหลอกลวงใหม่ โดยหากพบเบาะแสการกระทำาผิดทั้งแก๊ง

คอลเซ็นเตอร์และการกระทำาผิดทางเทคโนโลยี ให้แจ้งที่สาย

ด่วนกองบัญชาการตำารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี

แพทย์อนุญาต ‘ชวน’ กลับบ้าน  

กรุงเทพฯ • นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภา

ผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวอาการป่วยด้วย

อาการติดเชื้อในกระแสเลือดของนายชวน หลีกภัย ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร และได้เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่ช่วงเย็นวัน

ที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี  ตลอดระยะเวลา

การรักษาของทีมแพทย์นายชวนมีอาการดีขึ้น สดชื่นขึ้นตาม

ลำาดับ เนื่องจากได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งตั้งแต่วันที่ 30 

มิ.ย. นายชวนไม่มีอาการไข้หนาวสั่น ทางทีมแพทย์เห็นว่าแข็ง

แรงกลับสู่สภาพปกติ จึงอนุญาตให้กลับบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายวัน

ที่ 30 มิ.ย. แต่มีเงื่อนไขต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลอีก 5 วัน

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีประชาชน ส.ส.และ 

ส.ว. แสดงความห่วงใยต่ออาการของนายชวน จึงอยากแจ้ง

ให้ทราบว่านายชวนปลอดภัยแล้ว และกลับบ้านได้แล้ว ทั้งนี้ 

การรักษาอาการติดเชื้อในกระแสเลือดน่าพอใจ ฟื้นตัวหายเร็ว

มาก สำาหรับคนอายุ 84 ถือว่ายอดเยี่ยมมาก ส่วนจะกลับมาทำา

หน้าที่เลยหรือไม่ ยังไม่ได้สอบถาม แต่ก็เซ็นเอกสารต่างๆ อยู่

ตลอดระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

F-16 ลาดตระเวนชายแดนพบพระ 

ดอนเมือง • พล.อ.ต.ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ 

เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 11.16 น. วันที่ 30 มิ.ย. หน่วยงาน

ของกองทัพอากาศได้รายงานการตรวจพบอากาศยานไม่ทราบ

ฝ่าย บินล้ำาแดนบริเวณ อ.พบพระ จ.ตาก โจมตีกองกำาลังชน 

กลุ่มน้อยบริเวณแนวชายแดนและบินล้ำาแดนเข้ามายังพื้นที่

ประเทศไทย ก่อนเป้าหมายจะจางหายไปจากระบบเรดาร์เฝ้า

ตรวจการณ์ของกองทัพอากาศในเวลาต่อมา นอกจากนี้ ยัง

ตรวจพบเครื่องเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจอยู่ห่างจากแนว

ชายแดนบริเวณดังกล่าว ระยะทางประมาณ 5 ไมล์ทะเล แต่

มิได้ล้ำาแดนมายังพื้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใด กองทัพอากาศ

จึงได้มีคำาสั่งให้เครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 หรือ F-16 จำานวน 

2 เครื่อง ขึ้นบินลาดตระเวนรบทางอากาศทันที บริเวณแนว

ชายแดน อ.พบพระ และได้สั่งการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ 

ประจำาสถานเอกอัครทูต ณ ย่างกุ้ง ประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อแจ้งเตือน

และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว

ขึ้นอีกในอนาคต โดยกองทัพอากาศจะติดตามความเคลื่อนไหว

สถานการณ์ดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด 

‘หมอ’ โอดทำางาน 100 ชม.ต่อสัปดาห์

รัฐสภา • สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) นำาโดย 

พญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร กลุ่มหมอไม่ทน ยื่นหนังสือถึงคณะ

กรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องขอความเป็น

ธรรมเรื่องชั่วโมงการทำางานของบุคลากรทางการแพทย์ จ่าย

เงินเดือนพนักงานฟรีประกันคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สะดวก

ใช้ง่ายทุกอุปกรณ์ Krungthai Business ง่าย ครบ จบ ในแอป

เดียว โดย พญ.ชุตินาถกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันนี้บุคลากร

ทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และสา

ขาอื่นๆ ที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพไทย มีปัญหาเรื่องชั่วโมง

การทำางาน เนื่องจากต้องทำางานหนัก คือมากกว่า 100 ชั่วโมง 

โดยที่ทำางานติดต่อกันและไม่มีเวลาพักผ่อน ผลกระทบดังกล่าว

ทำาให้เสียสุขภาพ แพทย์หลายคนต้องลาออก และทำาให้เรา

ต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ ไปจำานวนมาก นอกจากนี้ 

ยังส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้ที่เราต้องดูแลไม่สามารถดูแลให้มี

ประสิทธิภาพได้มากพอ

จี้เลิก

กลุ่มคนบางสีที่ตรงกับวันจันทร์

ออกมาชุมนุมเหมือนกัน จึงไม่ถูก

ดำาเนินคดีด้วย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“รัฐบาลไม่มีความสามารถ

ในการบริหารประเทศ ประชาชน

หลายคนอยากเห็นการเปลี่ยน

รัฐบาล และส่งเสียงความเจ็บ                                                      

ปวดไปให้ ได้ยินด้วยการชุมนุม                                                        

ทางการเมืองตามสิทธิรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้นจะชุมนุมอย่างไรเพื่อไม่ให้

ถูกดำาเนินคดี และทำาไมถึงสลาย

การชุมนุมบริเวณดินแดง  รัฐบาล

ใจแคบ นี่คือพฤติกรรมทรราช 

ผมภาวนาอวยพรให้ท่านมีอายุ

ยืนเพียงพอที่จะเห็นว่าประชาชน

ตราหน้าท่านไว้อย่างไร พวกเขา

จะบอกลูกหลานว่าโตไปอย่าเป็น

แบบ พล.อ.ประยุทธ์ พวกเขา

จะเรียนรู้ว่าผู้นำาแบบท่านสร้าง

ความเสียหายต่อประเทศอย่างไร 

ขอให้พวกท่านมีอายุยืนที่จะเห็น

ปรากฏการณ์นี้” นายรังสิมันต์ 

กล่าว

ด้าน พล.อ.ชัยชาญชี้แจง

ว่า ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลาย

หลายส่วน แต่ปัจจัยในการแพร่

ระบาดโควิด-19 ยังมีอยู่ และมี

หลายสายพันธุ์ ทางฝ่ายแพทย์

ได้จับตาติดตามสายพันธุ์ล่าสุด

ว่ามีความรุนแรงของโรคหรือไม่ 

อย่างไร กระทรวงสาธารณสุข

เองยังมีความกังวลว่าจะมีการ

แพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือ

คลัสเตอร์อีก ทำาให้สถานการณ์

ควบคุมยาก จึงต้องบูรณาการ

ทุกส่วนงาน เพื่อพัฒนาควบคู่

กันไป ไม่ ได้มุ่ งหมายควบคุม

การแสดงออกทางการเมือง แต่

เป็นการแก้ปัญหาโควิดให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด และเตรียม

พร้อมเป็นโรคประจำาถิ่นต่อไป

พล.อ.ชัยชาญกล่าวต่อว่า                                                        

จากการชุมนุมที่ผ่านมา ก็มีข้อมูล                                                        

ปรากฏในสื่อต่างๆ ว่าเมื่อมีการ                                                              

ชุมนุมหรือรวมกลุ่มแล้วทำาให้เกิด                                                        

การติดเชื้อขึ้น เป็นเรื่องที่ควบคุม

ได้ยาก สำาหรับเรื่อง พ.ร.บ.โรค


